Maj 2019
i Alingsås
Vill du vara med på någon/några av aktiviteterna skall du först anmäla dig till
aktiviteten hos respektive kontaktperson. När Du vet att Du kommit med på
aktiviteten, betala in avgiften på föreningens bankgirokonto 5570-5917, innan
förfallodagen. Vid utebliven betalning går platsen till första namn på reservlistan.
Kom ihåg att ange namn och aktivitet. Sista avanmälningsdag är lika med
förfallodagen.
Tisdag 14 maj
Månadsmöte i Cupolen klockan 14:00 – 16:00 En musikalisk föreställning om Moa
Martinssons liv med Lisbeth Johansson och Carita Jonsson
Tisdag 21 maj
Hemlig resa kl 07:30 från Alingsås station. Förmiddagsfika, lunch och
eftermiddagsfika ingår. Åter i Alingsås ca kl 18:00 Pris: 460 kr
Sista betalningsdag 10 maj, resan fulltecknad, reservlista finns!
Kontaktperson: Claes-Håkan Lindholm, 0704 92 03 46
Onsdag 29 maj
Mingel på Harrys 16:00 – 17:30 alla välkomna ingen anmälan
Torsdag 13 juni
Sommarfest på HEA-gården i Hemsjö klockan 16:00
Kall medelhavsbuffé/alt lax o räka / vegetariskt Pris: 190 kr
Allt utan dricka till maten ingår. Sista anmälningsdag 5 juni förfallodag 7 juni.
Buss avgår mot Ingared från Alingsåsterminalen läge 1, kl 15:21
Kontakt: Lena och Gunnar Langwagen
lenalangwagen@gmail.com 0708–508883
gunnar_langwagen@hotmail.com 0709–504095
Onsdag 26 juni
Mingel på Harrys 16:00 – 17:30 alla välkomna ingen anmälan
Onsdag 31 juli
Mingel på Harrys 16:00 – 17:30 alla välkomna ingen anmälan
Onsdag 28 augusti
Mingel på Harrys 16:00 – 17:30 alla välkomna ingen anmälan

Tisdag 10 september
Månadsmöte i Cupolen klockan 14:00 – 16:00
Teater MaRang: Suzanne Rangstedt sång och Bengt Magnusson klassisk gitarr.
Visor från när och fjärran avlöser varandra och förenas med stor musikalisk finess.
14–18 september
Resa till Vilnius. Anmälan senast 15/7, För vidare information se vår hemsida under
"program/resor"
Onsdag 18 september
Allsång i Cupolen klockan 19:00 – 21:00 Pris: 50 kr, alla välkomna ingen anmälan
Torsdag 17 oktober
Skaldjursfest i Hillsalen klockan 18:00 Pris:80:Sista anmälnings/betaldag den 10 oktober. Mer att läsa på hemsidan.
Kontakt: Britt-Marie Hansson, 070-5390950, britt-marie.hansson@outlook.com
Studiecirklar
Kontakt: Gunnel Lönnerud tel 0727 31 47 56 mejl lonnerud34@gmail.com
Mjukgymnastik startar den 17 september klockan 10:30 i Stockslycke kyrka
12 gånger per termin Pris: 175 kr/termin. Minimum 15 deltagare.
Kontakt: Kerstin Svensson tel: 0702 73 28 95
Körsång torsdagar klockan 13:00 – 15:30 i A salen Folketshus. Kursen startar
Torsdag 12 september, 10 gånger Pris: 350 kr/ termin
Kontakt: Berit Andersson 0706 86 05 17
Bokcirkel – Läsa och diskutera böcker
Kontakt: Kennet Ernholm 0701 47 65 09
Skrivarcirkel
Kontakt: Margit Byrlind 0322 16 847
Boule i Nolhagaparken
Måndagar och torsdagar klockan 14:00 – 16:00 hela sommaren ingen anmälan
Kontakt: Allan Jansson 0768 18 35 41 eller Sune Johansson 0768 04 21 22
Lätta promenader, med eller utan stavar, träffas utanför Friskis & Svettis Nolhaga
Onsdagar 11:00 startar 19 september, alla välkomna ingen anmälan
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

Månadsmöten andra tisdagen i månaden kl 14:00 – 1600 entré 50: 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.
Ingen anmälan, kom när du kan och trivs i goda vänners lag.
Vid anmälan till aktivitet i Aktiva Seniorer gäller
1. Anmälan till resor fester mm, sker parvis, singlar skriver sitt namn i vänster
kolumn och markerar den högra med ett streck.
2. Singlar får räkna med att paras ihop med annan singel på resor.
3. Vid fler anmälda än tillgängliga platser för aktiviteten, kommer lotten att avgöra
vilka som kommer med på aktiviteten.
4. Lottdragningen kommer även att resultera i en reservlista.
5. Resultatet av lottdragningen publiceras via lista på månadsmötet samt på
hemsidan.
6. Anmälan är bindande och komplett, när full betalning kommit in under
stipulerad tid, på föreningens konto.
7. Utebliven betalning på förfallodagen, innebär att platsen erbjuds i turordning
till medlemmar på reservlistan.
8. Avanmälan till aktivitet kan ske fram till förfallodagen.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Alingsås
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