NYTT och AKTUELLT 16 mars 2016
Läs mer på www.culmenplus.se
OBS! Nu fungerar Butlertelefonen igen 0768-194390 OBS!
Stor uppslutning vid vårt informationsmöte!
Över 60 personer kom till mötet där det informerades om förutsättningar,
nuläge och möjligheter för Culmen Plus. Vid mötet bildades en Framtidsgrupp
som skall arbeta med idéer och förslag för den framtida verksamheten.
Information från mötet har sänts ut till alla medlemmar med e-post. Om du vill
ha informationen som pappersdokument går det bra att kontakta styrelsen.

KOM
IHÅG!

Gittans fotokonst i Vardagsrummet fredag 18 mars
kl. 14:00 – 17:00 Vin, kaffe & kaka serveras.
Dansk Afton i Vardagsrummet – 1 april kl. 18:00
Anmälan och förskottsbetalning i loungen fredagen den 18 mars i
samband med After Walk (kl. 17-18). 150:-/person. ”Först till kvarn”
Dra En Banjo på Nils Bar och Grill
Lördag 19 mars gästas Nils Bar och Grill av bandet "Dra En Banjo”
www.youtube.com/watch?v=WobP4omqeVo
Vi har reserverat 20 platser men bara t.o.m onsdag. Boka på
http://nilsgrill.se/bokabord/ eller i restaurangen. Ange Culmen så vi får bra
platser och får sitta ihop. Bandet tar 100 kr/ person och dom tar inte kort.
Kl. 19.00 äter vi lördagsmiddag. Därefter avnjuter vi bandet från kl 21.00
Multeums fredagslunch 18 mars kl. 12:00 – Fri entré
Feelgood-litteraturen Klara Jennische, bibliotekarie på Multeum,
tipsar om litteratur som får henne att må bra.
<http://www.strangnas.se/sv/Uppleva-gora/Evenemang/Fredagslunch---Feelgood-litteraturen/>

På Multeum 17 mars: I naturen med Martin Emtenäs

Martin Emtenäs är Tv-journalist och tidigare programledare för "Mitt i naturen".

Du kan lyssna till honom torsdag 17 mars kl 19:00 på Multeum
Mer på Multeum: http://www.strangnas.se/sv/Uppleva-gora/Evenemang/
Thomas Arena 22 mars – Du är väl googlebar lilla vän?
En varm komedi om den nya arbetsmarknaden. Möt Samuel Fröler, den
utbrände gymnasielärare som hamnar hos en jobbcoach….
Entre 200 kr. Biljetter på Multeum
Utflykter i vår - Vi har fått in några tips men vill ha flera – gärna före 21 mars!

