Januari 2019
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 reservplats.
Tisdag 8 januari 14:00 – 16:00
Månadsmöte i Cupolen, landskapsfotograf Hans Strand visar bilder från hela sin
karriär.
Storslagna bilder från hela vår jord – de nära landskapen med naturens kaos av linjer
och struktur – Arktis och Antarktis.
Han har vunnit tretton internationella utmärkelser och publicerat sju böcker.
Onsdag 30 januari 16:00 – 17:30
Mingel på Harrys
Tisdag 12 februarí 14:00 – 16:00 Årsmöte 2019 och månadsmöte i Cupolen.
Sabina och Örjan Hill Från vals till boogie woogie

Onsdag 20 februari kl 18:20
Soppa med Quiz på Norsesunds Station
Tåg avgår kl 18:10 från Alingsås Station
Pris: 250 kr per person betalas på plats och inkluderar soppa, bröd, ett glas öl/vin
samt kaffe och god kaka.
Sista anmälningsdag är 15 februari
Kontakt: Claes-Håkan Lindholm, sms eller tel. 0704 - 920346 alt
chlindholm1@gmail.com

Studiecirklar 50:- / person /termin
Kontakt Anders Josefsson 0738 145085
Bokcirkel – läsa och diskutera böcker, Alingsås Kulturhus
Torsdag kl 14.00 – 15.30
Kontaktperson: Kennet Ernholm 0701 476509
Skrivarcirkel
Onsdagar kl 10.00 – 12.00, jämna veckor
Kontaktperson: Margit Byrlind, 0322-168 47, mbyrlind@tele2.s
Mjukgymnastik
Tisdagar 10:30 – 11:30
Kontakt Kerstin Svensson 0322 18296
För närvarande fulltecknad, ring för info om eventuella reservplatser.
Övrigt
Boule i Nolhagaparken
Måndagar och torsdagar kl. 14:00 – 16:00
Allan Jansson Tel 0322 14001 Mobil 0768 183541 eller Sune Johansson 0768 042122
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
Cykling i omgivningarna (se hemsidan)
Kontaktperson: Folke Blechingberg, tfn 0709-10 50 30, folke@bleged.se
Månadsmöten andra tisdagen i månaden kl 14:00 - 1600
Månadsmötet har som syfte att under gemytliga former träffas medlemmar emellan.
Ta del av den underhållning av musik – föredrag – mm som bjuds för dagen.
Få en kopp kaffe med tillbehör och umgås med sina bordsgrannar
Få reda på nyheter där företrädare från våra grupper flaggar för kommande aktiviteter.
OBS detta gäller endast egna aktiviteter!!!
Mingel sista onsdagen i månaden kl 16.00 – 17:30
Harrys på Estrad.
Vi betalar 60 kr för ett glas öl/vin eller något alkoholfritt och något litet tilltugg.
Sugen på någonting att äta? Fråga personalen efter barmenyn. Betalas separat!
Ingen anmälan, kom när du kan och trivs i goda vänners lag.

Har Du idéer om nya aktiviteter eller studiecirklar hör av Dig med förslag till
Programgruppen
Studiecirklar

Claes-Håkan Lindholm 0704 920346
Anders Josefsson 0738 145085

Styrelsen vill gärna ha synpunkter från Dig!
Hör av Dig via SMS – Mail – eller brev till någon av styrelsemedlemmarna!

Vi samarbetar med Studiefrämjandet

i Alingsås

Styrelsen genom
Leif Björk
0702 27 57 54

Kallelse till föreningsstämma tisdag 12 februari 2019
klockan 14:00
Medlemmar i Aktiva Seniorer i Alingsås
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2019

