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      Det blir ytterligare en 5-kamp i Bowlinghallen, onsdag 27 november kl 17:00. Kom och 
utmana EKAF,s styrelse. Anmäl lag om 5 personer eller enskilt, då blir du inlottad i ett lag. I 5-Det  
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Jaha, då var det vintertid igen! Klockorna tillbakaställda och mörkret gör sig allt mer 
påmint. Se till att ta hand om er själva på ett bra sätt. Kanske någon EKAF aktivitet kan 

locka? 
 

            Vi har fortfarande ett litet antal biljetter kvar till föreläsningen med Petter , ”Så blev jag  
            artist”, onsdag 6 november kl 17:30 på Eskilstuna Teater. Petter berättar om sina   

 koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter. Petter använder exempel från sitt eget liv när han 
pratar om vikten av att gå sin egen väg och att ha viljan att övervinna sina motgångar. 
Föreläsningen berör viktiga teman som motivation, stark vilja och motgång till framgång. 
Biljetterna förbokas via Pris: 80 kr EKAF medlem & 250 kr icke medlem. Missa inte 
detta! 

 

         Nu börjar det närma sig för årets EKAF kväll, som i år alltså kommer att vara i 
Stadshuset, Fullmäktigesalen och Ebelingrummet, tisdag 12 november kl 17:00-19:00. 
Det blir entré från Fristadstorget och redan där måste du visa upp ditt EKAF 
medlemskort får att få komma in och du får där en lott med chans att vinna ett antal 
presentkort på Eskilstuna Innerstad på 900 kr/st samt revybiljetter. Spar lotten för vi 
kan inte dra vinnaren förrän det sista vi gör för kvällen. Så uppvisande av din lott på 
kansliet gäller för uthämtande av din vinst sedan. 
Även i år så blir det tipspromenad runt borden, försäljning av biobiljetter för 75 kr/st max 6 st till det 
priset, samarbetspartners visar upp sig och har en del specialerbjudanden, utförsäljning av 
profilprodukter från Clijo, kören Resonans uppträder ca kl 17:30 med ett sceniskt framträdande, 
”Make it happen”. Varmt välkomna men glöm inte medlemskortet! 
 

          Även i år så blir det en egen EKAF föreställning av Eskilstunarevyn, fredag den 10  
          januari kl 19:30. Du som är EKAF medlem får köpa obegränsat antal biljetter men bara 1  
          till medlemspris 295 kr, övriga biljetter 350 kr/st  men ord.pris är 410 kr/st så priset är 
lägre även för icke medlemmar. Det ingår garderob samt kaffe & kaka i priset. Först till kvarn och 
onumrerade platser gäller! 
 

              Följ med på en bussresa till Nora gammeldags Julmarknad. Buss avgår från   
              busstationen, kl 9:00 och sedan är det fri tid fram till kl 14:30 då vi återsamlas   
              vid bussen för hemfärd. En gammeldags julmarknad med bl a: Julmarknad på gator och  
             torg, Öppet på NoraGlass, Julmarknadskonsert i Nora kyrka, Ponnyridning, Tomtefar 
kommer, Jul i Bryggeriet, Göthlinska gården öppen. Gå gärna in och läs mer på 
https://handlainora.se/nora-gammeldags-julmarknad/nora-julmaknad-2019/ 
I första hand får du som EKAF-medlem boka 2 biljetter (1 för dig själv och för 1 icke medlem), ev 
fler biljetter/person släpps efter den 25/11. Pris: 80 kr EKAF medlem & 140 kr icke medlem.  
 

       Innebandyn fortsätter i Fristadsskolans nedre gymnastiksal på måndagar mellan  
       kl 17:00-18:00. Alla kan vara med, både killar & tjejer. Ta med egen klubba så spelar vi och 
har kul. Gratis!  
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                          Det blir ytterligare en 5-kamp i  Bowlinghallen, torsdag 27 november kl  
                            17:00. Kom och utmana EKAF,s styrelse. Anmäl dig i lag om 5 personer eller 
enskilt, då blir du inlottad i ett lag. I 5-kampen ingår shuffleboard, skytte, dart, ”banka” och 
bowling. Kostnad: 125 kr/person eller 500 kr/lag.  
 

                            Du som är EKAF medlem får köpa biljetter till reducerat pris till Scenknutens    
                              uppsättning av musikalen ”All shook up” på Eskilstuna Teater. 
Föreställning varje lördag kl 15:00, den 16 november även föreställning kl 19:30. 
Biljetterna ska förbokas via https://www.nortic.se/dagny/event/23741 och du måste ange 
kod: EKAF19, då får du köpa biljetter för 250 kr/st (ord.pris 290 kr). 

 

        Shoppingresorna till Stockholm fortsätter att gå varje lördag under hösten ända  
        fram till 21 december. Buss avgår från busstationen kl 8:30 och går hem igen kl  
       16:30 från Mall of Scandinavia och kl 17:00 från hotell Sheraton. Resorna måste bokas senast 
onsdag för kommande lördag på www.ekaf.nu Pris 80 kr EKAF medlem & 120 kr övriga. 
 

            Tyvärr så är det slutsålt både till Växtfärgningen den 5 november kl 19:00 vid  
           Rademacnersmedjorna och till Blomsterdemot hos BlomsterVerkstaden den 5  
            december kl 18:15. Vi hoppas att kunna återkomma med dessa aktiviteter igen lite  
            längre fram. 
 

                          Färghuset på Nystrandsgatan erbjuder alla EKAF medlemmar 40% rabatt på  
                           färg & spackel under vecka 44. Medtag bara ditt EKAF medlemskort till butiken så får  
         du rabatten. 

 

             EKAF har fortfarande rabatterat pris på biljetter till musikalen Robin Hood på Stiga  
             Sports Arena, lördag 18 januari kl 13:00. Även här bokar du biljetterna via länk 
              https://www.nortic.se/dagny/show/65894  Ange kod: ekaf. EKAF medlem betalar  
395 kr+ serviceavgift/biljett för alla biljetter i kategori B.  
 

           Kansliet kommer att vara helt stängt fredag 1 november och fredag 22     
           november. Kansliet kommer även att vara stängt från ca 11:30 den 12 november på   
           grund av EKAF,s planeringsdag och EKAF kväll. 

 

 

 

Logiken tar dig från A till B. 

Fantasin kan leda dig vart som helst. 
/Albert Einstein 

På återhörande! 
Mvh Tina  

EKAF 
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