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C+Café -

Rapport från Culmen Plus Café
Förutom kaffe med dopp fick de c:a 40 cafébesökarna en redovisning av Culmen Plus
preliminära årsbokslut för 2016. Föreningens ekonomi är god och den tillfälligt sänkta
medlemsavgiften 300 kr kommer att behållas under första halvåret, därefter tas nytt beslut.
Skriftlig årsredovisning kommer att sändas ut i samband med Culmen Plus årsstämma i
slutet av maj. Därutöver berättades om planerade aktiviteter, Bengt informerade om vad som
hänt i våra lokaler (bl.a. ny högtalaranläggning), Annette och Anders informerade om
grannsamverkan vilket man återkommer till och Robert talade om Strängnäs Konstförening.
Vid det avslutande kaffet fick vi anledning att prata om händelser och minnen från 1967

Långbad

Intressant föredrag om Sundby Sjukhus
Inför 40-talet åhörare berättade Lars Thor på ett initierat sätt om Sundby
Sjukhus historia, olika behandlingsformer (bl.a. långbad) som avlöst varandra
och andra minnen från sin yrkesverksamma tid på Sundby från mitten av 50talet till nedläggningen 1988. Föredraget avrundades med en ostmeny
Vårkryssning 10 -11 april
Vårens CULMEN-kryssning är en dygnskryssning med Viking Cinderella till
Åland den 10-11/4. Vi åker med Viking-bussen från Järnvägsstationen kl.
15.10. Du bokar själv resan på www.vikingline.se. Mer info på hemsidan.
Arsenalen med guidning 12 april kl. 13:00
Onsdagen 12 april kl.13:00 besöker vi Arsenalen där vi blir guidade runt i
Skandinaviens största militärfordonsmuseum. Där finns också en utställning
med tennfigurer samt utställningen om Sörmlands regementen från 1300talet och framåt. Samling utanför Loungen kl. 12:30 för samresa i egna bilar.
Pris för inträde och guide c:a 100 - 120 kr/pers. Anmälan i Loungen eller på
info@culmenplus.se senast 10 april
Reseberättelse - Från nord till syd i Australien
Karin & Leif Riiser har för tredje gången rest i Australien. Första gången i
östra och centrala Australien, andra gången från öst till väst. Nu var det dags
att resa från Darwin i nord till Melbourne i Syd.
Hör dem berätta i Vardagsrummet torsdag 20 april kl. 18:00.
Anmälan i Loungen eller till info@culmenplus.se
Överselö kyrka med guide, kaffe och konstutställning
Vi avreser 26 april från Norrstackens parkering kl 12:45 i bilar till Överselö
kyrka där vi får en guidning. Kyrkan är rikt utsmyckad med vackra
kalkmålningar från 1400-talet och har många dyrbara och intressanta
inventarier. Efter kyrkobesöket är det eftermiddagskaffe i bygdegården och
en utställning med konstverk av Uno Stallarholm. Pris för kaffe med dopp
50 kr. Anmälan i Loungen eller på info@culmenplus.se senast 23 april
Vi besöker ”den brända skogen” tisdag 9 maj
Hur ser det ut efter stora skogsbranden i Bergslagen? Johan Davidsson tar
oss med till Bergslagen för att visa den ”brända skogen” Vi besöker också ett
sågverk med träförädling. Deltagarantalet är begränsat till 11st (6 st från
Seminariet och 5 st från Norrstacken). Vi samåker i egna bilar. Vid behov
försöker vi anordna en ny resa senare. Anteckna dig därför på ”Reservlistan”
om anmälningslistan är fulltecknad. Avresa den 9/5 kl. 08:00. Sista
anmälning 21/4. Anmälan endast på listan i Loungen

