Nytt o aktuellt
9 okt 2017
Kom med till RÄDDNINGSTJÄNSTEN - tisdag 10 okt
Det finns plats för flera vid besöket hos Räddningstjänsten. Vi samlas
vid brandstationen vid Kilenkrysset strax före kl. 14:00 tisdag 10 okt.
Vi du ha skjuts kan du komma till Norrstackens parkering kl. 13:30
Viltbord på ECKERÖLINJEN - onsdag 11 okt
Dagsre
viltbord.
) kl 11.50
www.eckerolinjen.se och anger
MÅLTIDSRESERVATION KL 18.30.(Vill du
0705 830909)
Restaurang Fusion
> Lunch till specialpris 75 kr för Culmenboende vid uppvisande av
Culmen-kortet. Gäller alla vardagar.
> Culmenlunchen – “
” – flyttas enligt önskemål till
tisdagar kl. 12:00.
> Under After Walk kl. 17:00 - 18:00 fredagar och Vinnare V75
18:00 - 19:00 lördagar serveras öl eller vin med tilltugg för 55 kr .
Du
”
”
65 .
> Restaurangen arrangerar Oktoberfest 13 och 14 okt.
Mer information finns på www.culmenplus.se
Bil o motormuséet i Köping 24 okt
Vi är några som åker till museet. Ring Håkan 0705230700 om du vill följa med.
Det här händer onsdag 25 okt:
- Boksnack kl. 13:00 i Loungen
- Carl-Axel Dannéus besöker oss och berättar i Vardagsrummet. Mer info kommer.
För din säkerhet – reservera kvällen 7 november!
Försvarsutbildarna från MSB kommer till oss i Vardagsrummet och
tipsar om hur vi kan hantera en situation när ljuset inte tänds då du slår
på strömbrytaren, mobilen är död och internet slutat fungera.
Vardagsrummet 7 november kl.18:00 – 21:00 med kaffepaus.
Anmäl dig redan nu i Loungen eller till info@culmenplus.se
JULMARKNADSRESA TILL HAMBURG OCH LüBECK 1 – 3 dec. 2017
Pris : 1.825:- per person. I priset ingår : bussresa, båtresa t.o.r med TT-line Trelleborg –
Travemunde, del i 2-bäddshytt t.o.r. 2 frukost och 2 middag och förekommande vägskatter
Gör din intresseanmälan (ej bindande) i Loungen eller på info@culmenplus.se före 15
oktober för att vi skall kunna bedöma intresset.
Överfulla bokhyllor i Loungen.
Vi kommer att rensa upp i Bokhyllorna i Loungen. Om du har någon bok DVD e.d. som du
anser din och som du vill ha kvar så måste du hämta den denna vecka (41)
Under kommande vecka (42) är det fritt fram för alla att hämta böcker DVD och tidskrifter av
intresse. Därefter kommer främst gamla pocketböcker och tidskrifter att kastas eller skänkas
till någon välgörenhetsorganisation.

