Nytt och aktuellt 2 aug 2016

Föreningsinformation:
NEWS är tillbaka efter sommaruppehållet och nu börjar våra
veckoaktiviteter att vara igång eller är på väg att starta.
Håll ett öga på hemsidan www.culmenplus.se/aktiviteter för att
hålla dig uppdaterad.
Det finns plats för flera deltagare i veckoaktiviteterna. Du hittar
numret till resp.kontaktperson på hemsidan om du har frågor.

Intresserad av en utflykt till Sigurdsristningen?
Sigurdsristningen på Ramsundshällen vid Sundbyholm är
imponerande och det påstås att det är Sörmlands (kanske Sveriges?)
vackraste hällristning. www.wikipedia.org/wiki/Sigurdsristningen
Vi planerar för en utflykt torsdagen 25 aug kl.10:00 om tillräckligt
intresse finns. Vi samreser i egna bilar. Gunilla Hedin kommer att
berätta om ristningen och om tiden då den tillkom. Vi kan kombinera
med lunch på Sundbyholms Båtklubbs restaurang eller ta med egen
kaffekorg. Anmäl till anmalan@culmenplus.se eller på lista i Loungen
då vi vill veta intresset. Anmälan är inte bindande

Många spelar Culmenboule
- men det finns plats för fler.
Det har varit stort intresse för sommarboulen och
av Torgny hör vi att spelandet vid Visholmen
fortsätter till mitten av september. Därefter tar
vinterboulen vid i Boulepalatset på torsdagarna.
Vädersituationen kommer att bestämma när exakt
vinterboulen skall börja. Om intresse finns blir det
också denna vinter en turnering liknande den vi
hade förra vintern. Nya deltagare är välkomna.
Kontakta Torgny 0703-807533 om du har frågor
Kom och spela bowling med Culmengänget!
Bowlinghallen har nu återgått till normala sommartider och vår bowling
har startat upp igen efter sommaruppehållet. Alla som vill spela med
Culmengänget är välkomna för spel tisdagar kl 15.30 (samling 15.15).

Intresserad av att måla akvarell?
Om intresse finns fortsätter vi att måla tillsammans i Vardagsrummet
under ledning av Aino. Även för dig som är helt nybörjare. Vi ber alla
som är intresserade av att delta att kontakta Birgitta 0702 062133

Ladda ned höstens program från vår hemsida

Programmet hittar du på vår hemsida

