INFORMATION

2018-12-21

Nytt år nya tag hos EKAF, hoppas ni har haft en härlig jul & nyårshelg och hunnit med att
njuta av lite ledighet. Nu kör vi igång med nya aktiviteter hos EKAF.
Vi har fortfarande ett fåtal biljetter kvar till Eskilstunarevyn som är fredagen den 11
Januari kl 19:30 på Eskilstuna Teater. I år så firar Eskilstunarevyn 30-års jubileum så
missa inte detta. Du som är EKAF medlem får köpa obegränsat antal biljetter men bara 1 till
medlemspris, övriga biljetter till icke medlemspris men även icke medlemsbiljetterna är under
ordinarie pris. Pris: 295 kr EKAF medlem & 350 kr icke medlem, ord.pris är 410 kr + ev
förköpsavgift. OBS! Onumrerade platser och bindande anmälan. Först till kvarn gäller och
bokning via www.ekaf.nu
Lördag den 26 januari så startar shoppingresorna till Stockholm upp igen för våren.
Bussen avgår kl 8:30 från busstationen och släpper sedan av vid Hotell Sheraton och Mall
of Scandinavia i Solna. Hemresan sker kl 16:30 från Mall of Scandinavia och kl 17:00 från Hotell
Sheraton. Se till att vara i tid på samma plats som du blev avsläppt på. Första datumen som är
bokningsbara är: 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3. Pris: 80 kr EKAF medlem
och 120 kr icke medlem. Platserna bokas via www.ekaf.nu under Anmälan till aktiviteter.
Kom och prova på och lär dig grunderna i Crawl, två tillfällen, 28 januari eller 4
februari kl 17:00 båda gångerna. VI träffas vid entrén till MunktellBadet för gemensam
entré kl 16:45. Kostnad: 40 kr.
Under dessa veckor, vecka 5 & 6, får du dessutom tillfälle att prova på MunktellBadets Aqua
Sport pass för endast 20 kr (entrén är då inkluderad). Schemat för de olika passen finner du på
https://munktellbadet.se/vara-vattentraningspass/ Anmälan till Aqua Sport passen görs direkt till
MunktellBadet. Anmälan till prova på i Crawl via www.ekaf.nu
Måndag den 7 Januari kl 17:00 så startar Innebandyn upp igen i Fristadsskolans nedre
gymnastiksal. Alla är välkomna, killar/tjejer, unga/gamla. Ta med klubba så spelar vi och har
kul
Torsdag den 7 februari kl 17:00 så utmanar EKAF,s styrelse andra
EKAF medlemmar i en 5-kamp i Bowlinghallen. Anmäl lag om 5
personer, du kan anmäla dig enskilt och då blir du inlottad i ett lag. I 5-kampen ingår: Shuffleboard,
Skytte, Dart, ”Banka” & Bowling. OBS! Begränsat antal platser! Kostnad: 125 kr/person eller
500 kr/lag. Vågar ni anta utmaningen? Föranmälan senast 31 januari.
Kansliet är julstängt från fredag den 21/12 till den 7 januari då vi har öppet som vanligt
igen (Stadshuset). Önskar alla en skön jul & nyårsledighet.

Försök att göra någon glad varje dag,
om det så bara är dig själv.
På återhörande
Mvh Tina / EKAF
KONTAKT:
Telefon: 016-710 2460
E-post: ekaf@eskilstuna.se

TELEFONTIDER:
Måndag 13.00-16.00
Fredag 10.00-14.00
Sitter i Stadshuset

BESÖK & TELEFONTIDER:
Tisdag & Torsdag 07.00-12.00
Onsdag 13.00-17.00
På MunktellArenan

/ källa Okänd
BESÖKSADRESS:
MunktellArenan 1 tr upp
Verkstadsgatan 5
633 42 ESKILSTUNA

ANMÄLNINGAR TILL:
www.ekaf.nu
Under anmälan till aktiviteter

