NYTT och AKTUELLT 2 mars 2016
Läs mer på www.culmenplus.se

Culmen Plus Informationsmöte.
Alla boende inbjuds till informationsmöte om Culmen Plus framtid
onsdagen den 9 mars kl 19.00 i Vardagsrummet.
Mer info på www.culmenplus.se
SCOTTISH EVENING med haggis och biljard.
Den 3 mars har vi bokat biljardborden på Strängnäs nyrenoverade
innepub The Immortal Highlander (f.d. Greken & Greta).
Vi börjar med att äta en skotsk middag bestående av den skotska
specialitén ”haggis" med en öl från Draft Beer Menu eller ett glas vin för
250 kr. Den som inte vill prova den pölsaliknande haggisen kan välja
någon annan rätt. Efter maten kan man spela biljard alternativt bara
umgås med trevliga grannar.
Kocken vill veta hur många som kommer så anteckna dig på
intresseanmälan i Loungen där även standardmenyerna finns.
Fotokonst i Vardagsrummet 18 mars
Gittan Johansson ställer ut sina inramade foton i Vardagsrummet
fredagen 18 mars kl. 14.00 - 17.00.
Vin, kaffe & kaka serveras.
Dansk Afton i Vardagsrummet – 1 april kl. 18:00
Festgruppen inbjuder till Dansk Afton i Vardagsrummet.
Fördrink vid ankomsten. Menyn består av danska smörrebröd och en öl.
Den som vill ha mer att dricka än den öl som serveras tar med sig egen
öl eller vin om så önskas. Samma gäller eventuell avec. Efter maten blir
det kaffe med dansk touch. Vinlotteri och underhållning under kvällen.
Anmälan och förskottsbetalning sker i loungen fredagen den 11 mars och
fredagen den 18 mars i samband med After Walk (kl. 17-18).
Kostnaden för denna trevliga kväll är 150:-/person.
Vi har ett maxantal på 42 personer till festen.
Multeums fredagslunch 4 mars kl. 12:00 – Fri entré
Marcus-Gunnar Pettersson
Bilderboksillustratör Pettersson samtalar med Multeums Elin Strand om
att illustrera böcker
http://www.strangnas.se/Upload/kultur/fredagslunch%20flyer.pdf

Veckans Tips:
Om du skulle vara intresserad kan du i NEWS-arkivet hitta samtliga tidigare utgåvor
av NEWS fr.o.m. feb 2015. Klicka på www.culmenplus.se/news-25685558

