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                  INFORMATION2019-10-01 

 
 
 
 
 
 

Oktober månad gör entré och det betyder att EKAF,s kansli kommer att vara stängt under 
hela vecka 42, 12-19 oktober på grund av semester. 

 

                 Vi vill börja med att meddela att vi fortfarande har lite 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 www.ekaf.nu Pris: 80 kr EKAF medlem & 
250 kr icke medlem. Missa inte detta! 

 

          Det blir ännu en föreläsning med Anna från Fika by Anna, ”Antiinflammatorisk kost  
          full av bakterier”, tisdag 22 oktober kl 17:00 i MunktelArenan, Hampus. Häng med på 
en timma där vi börjar bena i allt vad bakterier, tarmflora, antiinflammatorisk kost och livsstil innebär. 
Kan vi äta oss friska och starka? Kostnad: 20 kr EKAF medlem & 50 kr icke medlem.  
 

                     Det blir även en föreläsning med Marie från Livstilshälsa, ”Hälsosamt, Enkelt”, 
måndag 14 oktober kl 18:00 i MunktellArenan, Filippa. En inspirationsföreläsning om hur du 
med små enkla knep kan förenkla din vardag, leva hälsosamt, ha roligt och samtidigt njuta av livet 
Kostnad: 20 kr EKAF medlem & 50 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! 
 

    Du som är EKAF medlem har rabatt på AFC Eskilstunas hemmamatcher i Allsvenskan. Du   
     behöver bara visa upp ditt medlemskort i kassan så får du 50 kr rabatt. Aktuella  
     matchdatum i oktober: 18 & 27 oktober. 
 

       Actic påminner om att du som EKAF medlem har 20% rabatt på medlemskap. Dessutom 
så ingår 2 PT timmar, 15% rabatt för familjemedlem. Bara att kontakta dem på något av gymmen. 
 

     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. 
 

                             Nu är det snart premiär för Scenknutens uppsättning av musikalen ”All  
                        shook up” på Eskilstuna Teater, 12 oktober kl 15:00. Det blir totalt 9 
föreställningar att välja bland fram till 23 november. Speltid kl 15:00 alla dagar, 26 oktober & 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). 
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              Aktiv Ortopedteknik meddelar att de har en Sauconydag i Aktivbutiken, måndag  
               21 oktober mellan kl 9:00-15:00 finns en representant fråhn Saucony på plats i  
               butiken och ger tips om skoval, löpteknik, biomekanik och skador. Chans att vinna skor! 
 

             Vi måste tyvärr meddela att kvällen hos Stilstudion med Stilanalys onsdag den  
              9 oktober blev slutsåld på rekordtid. Vi hoppas kunna erbjuda detta vid fler                        
tillfällen lite längre fram så håll utkik på hemsidan. 
 

          Detsamma gäller även Ullaredsresan 18 oktober med avresa kl 02:00 på fredagen,  
           där blev det också fullt snabbt. Så tyvärr kan vi inte erbjuda några fler platser där 
heller. Du kan maila ekaf@eskilstuna.se om du vill sätta upp dig på reservlistan. 
 

          EKAF har även fått biljetter till rabatterat pris 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.  
 

       Nu börjar vi få lite struktur på EKAF kvällen 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. 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, lott för alla vid entrén med chans att 
vinna fina priser som t ex revybiljetter, presentkort på Eskilstuna Innerstad, kören Resonans 
uppträder ca kl 17:30 med ett sceniskt framträdande mm. 
 

          Tisdag den 5 november kl 19:00-21:00 blir det tillfälle att prova på växtfärgning  
                   vid Rademachersmedjorna i butiken Silver & Återbruk. Du får under kvällen prova på  
          att växtfärga på tyg och trycka på papper med metall och växter. Ett spännande och miljövänligt  
          sätt att skapa. Kostnad: 20 kr. 
 

                        Hoppas att ni alla har sett att vi har fått sänkt pris på biobiljetterna vi köper in via                        
                          Filmstaden Nytt pris är fr om den 18 september 95 kr vid löneavdrag och 100  
                          kr vid kontant betalning och vid fakturering för verksamheter. Biobiljetterna bokas  
          enklast via www.ekaf.nu under anmälan till aktiviteter. 
 

                 Vi måste tyvärr meddela att prova på i Självförsvar som skulle ha varit den 25  
                  november blir inställt på grund av att de har fått återbud från båda sina instruktörer av  
                 olika anledningar. Hoppas vi kan återkomma längre fram om detta. 
 

             Till sist så vill jag påminna om att EKAF,s kansli kommer att vara helt stängt på  
             grund av semester hela vecka 42, 14-19 oktober. Under den tiden så kommer inga 
mail och telefonmeddelanden att besvaras och således kommer heller inga biobiljetter kunna 
levereras, så se till att ordna det i god tid innan den 14 oktober. 

Det viktigaste är inte varifrån man 

kommer utan vart man är på väg. 

                                                                                  På återhörande!                                                       /Bernie Rhodes  
Mvh Tina 

EKAF 

 

http://www.ekaf.nu/
mailto:ekaf@eskilstuna.se
mailto:ekaf@eskilstuna.se
https://www.nortic.se/dagny/show/65894
http://www.ekaf.nu/

