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                  INFORMATION2019-12-02 

 
 
 
 
 
 

 

Oj, december månad är redan här med allt vad det innebär men tänk på att stanna upp 
och njut av adventmys och förhoppningsvis lite julledigt Det är lite lugnare med 
aktiviteter under denna månad hos EKAF men håll ut, nästa år är det dags för nya 

aktiviteter. 
 

        Den perfekta julklappen! Vi har fortfarande lite biljetter kvar till Eskilstunarevyn,  
        fredagen den 10 januari kl 19:30 på Eskilstuna Teater. 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 övriga, ord.pris är 410 kr + ev förköpsavgift. OBS! Onumrerade 
platser och bindande anmälan. Först till kvarn gäller och bokning via www.ekaf.nu  

 

             Komvux bjuder in till en gratis föreläsning med temat ”Högkänslighet och arbetsliv”,   
             torsdag 5 december kl 18:00-20:30 med Leif Grytenius, beteendevetare som expert på    
            HSP, visar hur högkänslighet blir en användbar gåva, utan att intrycken överbelastar kropp 
och sinnen. Leif tar upp vanliga bekymmer som högkänsliga upplever och ger insikter om fördelar 
med högkänslighet i arbetslivet, kunskap om vanliga utmaningar, forskningens 4 nycklar för att må 
bra, tips hur du kan hantera situationer i arbetslivet mm mm. Medtag din mobil för att kunna ställa 
frågor på plats, mer information på plats. Föranmälan endast via denna länk 
https://www.hspforeningen.se/aktiviteter/oppna-aktiviter/eskilstuna/118-eskilstuna-forelasning-
hogkanslighet-o-arbete/ 
 

         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. 

 

           Vi fortsätter att spela Innebandyn i Fristadsskolans nedre gymnastiksal på måndagar  
           mellan kl 17:00-18:00. Sista måndagen innan jul blir den 9 december. Alla kan vara 
med, både killar & tjejer. Ta med egen klubba så spelar vi och har kul. Gratis! 
 

                  Tyvärr så är det slutsålt till Julmarknaden i Nora den 7 december och till 
                  Blomsterdemot hos BlomsterVerkstaden den 5 december, vi har 1 plats kvar till  
                  den 10 cecember på Blomsterdemot. För er som har fått plats så är det avresa till     
                  Nora från busstationen kl 9:00 och båda Blomsterdemona startar kl 18:15 på 
                 Drottninggatan 7. Ni behöver inga biljetter till någon av aktiviteterna, utan ni bli  
                 avprickade från lista. 

 

               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.  
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                     Nu har vi lottat fram vinnarna på Entrébiljetten till EKAF kvällen, nummer 22, 36 och  
               65 var de lyckliga vinnarna. 

                       Vi har även lottat fram 20 vinnare bland er som har lämnat in era  
                       migrationskort sedan i våras. Gå in på www.ekaf.nu för att finna vinstlistan. 

                  

                        Sedan vill jag informera er alla om EKAF,s öppettider i jul.  
                Kansliet kommer att vara helt stängt från och med måndag den 23 december 
och fram till och med 1 januari och den 2 och 3 januari så kommer jag att jobba  

                       hemifrån del utav dag för att besvara mail med mera. Jag kommer alltså att vara på    
                       plats på kansliet först den 7 januari. Kansliet är alltså obemannat från den 23 

december och fram till och med 6 januari.  
Så se till att ordna med biobiljetter med mera senast fredag den 20 december kl 14:00 
för efter det är kansliet alltså stängt!              

              

TILL SIST SÅ VILL JAG ÖNSKA ER  
ALLA EN RIKTIGT GOD JUL  

& ETT GOTT NYTT ÅR 
 
 
 

”Du kan skynda utan att 

vara stressad” 
                                                                                                                Källa: Eckhart Tolle 

 

 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 

På återhörande! 
Mvh Tina 

EKAF 
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