Mars 2018
i Alingsås
Vill du vara med på någon/några av aktiviteterna skall du först anmäla dig på anmälningslista,
som kommer att finnas vid varje Månadsmöte, eller ringa till respektive kontaktperson. Därefter
betala in avgiften på föreningens bankgirokonto 5570-5917. Kom ihåg att ange namn och
aktivitet. Sista anmälningsdag är lika med sista avanmälningsdag.
Vi ber dig respektera sista betalningsdag för att inte hamna på sista reservplats.
AKTIVITETER
Tisdag 13 mars kl 14.00 – 16.00 Månadsmöte på Cupolen, Folkets Hus
Fredrik Ekdala, en inspirationsföreläsning om ”när livet inte blir som man tänkt sig”
Läs gärna mer på www.fredrikekdala.se
Entréavgift: 40 kr inkl kaffe med dopp. Lotteri. Ingen anmälan.
Torsdag 22 mars kl 18.00 Påskfest/Sillfest i Hillsalen, Ringgatan 20
Pris: 120 kr i vilket ingår sillbuffé och bordsvatten. Övrig dricka medtas av var och en.
Sista anmälnings- och betalningsdag 9 mars.
Kontaktperson: Bodil Gedda, 0702-85 46 62, 0302-329 60 alt bodil@bleged.se
Tisdag 10 April kl 14:00 – 16.00 Månadsmöte på Cupolen, Folkets Hus
Frödingkvartetten underhåller.
RESOR
Besök på Aeromuseum flygmuséum i Säve onsdag 18 april kl 14.00
Avgång från Alingsås station kl 14.00. Vi åker till Säve Depå och besöker flygmuséet, där vi får
en guidad visning. Fika med kaffe/te och bulle efter visningen. Blir vi tillräckligt många åker vi
buss. Vid ett färre antal åker vi bil.
Entréavgift och fika 115 kr p.p. Vid ett deltagarantal på 30 personer är buss och guidekostnaden 121 kr p.p. Totalt för resan blir det då 236 kr p.p.
Summan förändras beroende på antal deltagare.
Sista anmälnings- och betalningsdag 31 mars.
Kontaktperson: Britt-Marie Hansson, 0705-390950, 0322-63 10 95 alt
britt-marie.hansson@outlook.com
2018 års hemliga resa går tisdag 15 maj kl 08.00 från Alingsås station
Under utresan gör vi ett stopp för förmiddagsfika ur egen fikakorg. Rejäl lunch intar vi vid
13-tiden. På hemvägen gör vi ett fikastopp som ingår. Vi är åter i Alingsås strax efter kl 19.00.
Pris: 600 kr. Sista anmälnings- och betalningsdag är 2 maj. Specialkost måste anmälas.
Kontaktpersoner: Bodil Gedda och Folke Blechingberg, 0302-329 60 alt folke@bleged.se
Fulltecknad! Reservlista finns.
STUDIECIRKLAR, 50 kronor/person och termin
Bokcirkel – läsa och diskutera böcker, Alingsås Kulturhus
Torsdag kl 14.00 – 15.30 med start 18 januari, sedan med intervall som gruppen
bestämmer.
Kontaktperson: Monica Tornefjell, 0706-85 49 24

Matlagning i små grupper, varje grupp bestämmer tid och plats.
Kontaktperson: Monica Tornefjell, 0706-85 49 24

”Mjukgymnastik”, Studiefrämjandets lokaler, Kungsgatan 2
Tisdagar kl 10.30 – 11.30 med start 16 januari

Kontaktpersoner: Kerstin Svensson, 0322-182 96, Kerstin Oskarsson, 0322-124 06
Skrivarcirkel
Onsdagar kl 10.00 – 12.00, jämna veckor med start 10 januari
Kontaktperson: Margit Byrlind, 0322-168 47, mbyrlind@tele2.se
Stick- och handarbetscafé, Nordostpassagen 30
Måndagar kl 10.00 – 12.15 med start 15 januari
Kontaktperson: Bibbi Blomqvist, 0708-36 15 59
Tema Jazzvokalister, Karin Boye-rummet i Alingsås Kulturhus
Måndag 5/2, måndag 5/3, tisdag 3/4 kl 14.00 – ca 16.30
Ledare: Ralph Bengtsson
Kontaktperson: Monica Tornefjell, 0706-85 49 24
Fulltecknad! Reservlista finns.
ÖVRIGT
Boule i Nolhagaparken återkommer i vår
Måndagar och torsdagar kl 14.00 – 16.00
Ta med egna klot. Lag lottas varje gång. Ta också gärna med fika.
Kontaktperson: Allan Jansson, 0322-140 01
Fika tillsammans
Lördagar kl 11.00 träffas alla som vill och kan vid Bokhandeln, Stora Torget,
och går någonstans och fikar tillsammans. Ingen huvudansvarig – ingen anmälan.
Vandring i naturen 15/3, 5/4, 26/4 och 17/5
Samling kl 10.00. Leif återkommer med plats för vandringarna. Se hemsidan.
Kontaktperson: Leif Savenäs, 0706-15 67 83, leif.savenas@telia.com
Cykling i omgivningarna (se hemsidan)
Kontaktperson: Folke Blechingberg, tfn 0709-10 50 30, folke@bleged.se
OBS! OBS! Byte av lokal!
Mingel sista onsdagen i månaden kl 16.00
Tyvärr får vi inte vara kvar på Momenti Liberi. Det gäller inte bara vår förening utan alla som tidigare
varit där. Att träffas under dessa former är uppskattat och viktigt så nu testar vi
Harrys på Estrad.
Vi betalar 60 kr för ett glas öl/vin eller något alkoholfritt och något litet tilltugg.
Ingen anmälan, kom när du kan och trivs i goda vänners lag.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Alingsås
Styrelsen genom

Hemsida alingsas.aktivaseniorer.com

