NYTT och AKTUELLT 13 okt 2015
Mer detaljerad info på www.culmenplus.se
Culmen Plus kommer att ordna Nyårsfirande i Vardagsrummet
Traditionsenligt brukar många först se premiären på Strängnäsrevyn. Vi vill
därför påminna om att köpa biljetter eftersom nyårsafton brukar bli utsåld.
https://www2.nortic.se/tickets/event/6891
Nya träffpunkten 17-MIDDAG på tisdagar fortsätter…
…som komplement till träffarna 3-fikat och AfterWalk. Vi ses alltså hos NILS
på tisdagar 17:00 där det serveras en måltid för hundralappen.
OBS! Hundralappen gäller tisdagar o onsdagar från kl. 17:00
Miljön - hot och möjligheter 23 okt kl. 15:00
Ni som missade Halvars informativa och intressanta föredrag om
miljöutmaningarna har en ny chans den 23 oktober kl 15.00 i
Vardagsrummet.
Italiensk afton - Vardagsrummet den 3 nov kl 19-21
Anders Hjulström tar oss med på en historisk/kulturell resa till det romerska
riket. Vi upplever historien om hur Rom växte till vår världsdels mäktigaste
rike och hur det trots sönderfallet lagt grunden till dagens västerländska
samhällen. I en paus serveras italienska viner och ostar. Pris 100 kronor.
Anmälan (obligatorisk) kan göras på lista i Loungen 21-28 oktober eller
med e-post direkt till ”anders_hjulstrom@tele2.se” .Välkomna!

MULTEUMS fredagslunch 16 okt kl. 12:00
Den unge albanske sångaren Kristi Myhedin ger en solokonsert med sköna
låtar ur olika genrer. Läs mer på www.strangnas.se/sv/Uppleva-gora/
Soul & Funk i Thomas Arena lördag 17 okt
Lövsångarna och funk-/soulbandet FUSE delar scen på Thomas Arena. Två
föreställningar kl. 17.00 och kl. 20.00. Biljetter finns att köpa hos Aubergine
Tyg och Attityd, 0152-20375, Strängnäs…
...och om du vågar chansa kanske det finns nån biljett vid entrén.
https://www.facebook.com/lovsangarna/
Dagskryssning med viltbord - Eckerölinjen 21 okt
Buss avgår från Storgatan kl. 11:50 för 15:00-turen med Eckerölinjen till
Åland. Hemkomst på kvällen. Pris 260 kr/pers för buss+båt+viltbord.
Du bokar resan själv på www.eckerölinjen.se eller på 0175-25800
Bokningskod 5BORD för sittning på hemresan.
Dragspelsfrossa i Thomas Arena
Torsdag 29 okt kl. 13:00 - 17:00. Biljetter hos Akademibokhandeln i
Strängnäs och vid entrén. Läs mer på Hemsidan>Annat att göra
.

På grund av resa kommer nästa NEWS först omkring 25 okt

.

