NYTT och AKTUELLT 10 feb 2016
Läs mer på www.culmenplus.se
OBS! Resor - sista anmälningsdag 11 februari
Resekompaniets katalog och intresseanmälan finns i Loungen.
De arrangemang som har 10 anmälningar eller fler kommer att bli
grupparrangemang. Vilka som blir grupparrangemang kommer att
meddelas efter den 11 februari då bindande anmälan skickas ut.
Färre än 10 anmälningar ordnas separat av de som är intresserade
Glömt lämna tillbaka mejsel och fasta nycklar?
Skruvmejsel och 2 st. fasta nycklar saknas i vår Verkstad. Har
någon lånat dessa och glömt av att återlämna dem? Vi är
tacksamma om vi får verktygen i retur snarast möjligt.
Italiensk afton i Vardagsrummet tisdag 23 feb. kl. 19:00
Neapelbukten – världens vackraste vulkankrater.
Anders Hjulström tar oss med på en resa till bilder runt Europas
vackraste kust med en lång och dramatisk historia. Vi besöker bl.a.
Neapel, Capri, Sorrento, Amalfi, Pompeji och Vesuvius.
Efter föredraget serveras italienska viner och ostar. Pris 100 kronor.
Anmälan kan göras på lista i Loungen 4-19 februari eller
med epost direkt till anders_hjulstrom@tele2.se .

FEST!

Reservera 1 april – då blir det CULMEN PLUS fest!
Festkommitén är i färd med att planera för en sammankomst för
medlemmarna den 1 april. Vi återkommer med närmare information
men rekommenderar att du redan nu gör en notering i din kalender.
Multeums fredagslunch 12 feb kl. 12:00 – Fri entré
Unplugged med Kulturskolans lärare Marie Hjorter, cello,
Annelie Henriksson, violin, Magnus Ädel, piano, Lars Östlund, trummor
& Stefan Tjerngren, gitarr och sång.
http://www.strangnas.se/Upload/kultur/fredagslunch%20flyer.pdf
Trafiksituationen vid Eldsund
Karta som visar genomfart och parkeringar finns tillgänglig via vår
hemsida.
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Rabatter och andra förmåner för Culmenplussare
På www.culmenplus.se/rabatter-28136956 kan du läsa om rabatter
som vi Culmenplussare har. De som finns är inte så många men har
fixats av våra medlemmar. Kanske det finns fler som kan ordna
rabatter till oss? Meddela i så fall hakanandersson@telia.com

