November 2019
Kommande Aktiviteter

Fredag 8 november
Gåsamiddag på Hjälmareds Golfrestaurang, kl 18:00, tre rätters, exklusive dryck.
Egen måltidsdryck medtages OBS! gör allt för samåkning.
Sista anmälnings och betaldag 27 oktober. Pris: 375:Kontakt: Lena & Gunnar Langwagen, 0708 508883 , 0709 504095
Tisdag 12 november
Månadsmöte i Cupolen, Musikquiz med Niklas Carlsson som spelar live
Torsdag 14 november
Lunchtrav på Åby. Buss 11:00, åter 17:30 Minimum 30 personer, inklusive resa,
entré och lunch. Sista anmälnings och betaldag 1 november. Pris: 290:Kontakt: Monica Tornefjell: 0706 854924
Onsdag 27 november Mingel på Harrys 16 – 17:30
Torsdag 5 december Julbord på Stures 16.00
Meny: Julskinka, rökt kalkon, rökt korv, patè, ägghalva med räktopping, 4 sorters sill,
inkokt lax, varmrökt lax, potatis, rödbetssallad, vörtbröd, knäckebröd, smör, julost,
köttbullar, prinskorv, Janssons frestelse, revben, rödkål, ris a la Malta. En dryck
(vin/öl/vatten/must). Övrig dryck beställes av var och en. Pris 260:-. Anmälningslista
finns på månadsmötet 12 november. Kontakt Claes-Håkan Lindholm 0704-920346
för anmälan via sms eller samtal. Sista anmälning och betalningsdag 25
november
Tisdag 10 december
Sånger om ljus i adventstid. Madelene Johansson sång & Ulf Esborn, piano
15:00 kommer Lucia
Onsdag 18 december 16 mingel på Harrys 16:00 – 17:30 OBS datum!!!
Onsdag 12 februari 2020: Lunchföreställning på Vara Konserthus "Vi sjunger så bra
tillsammans", en tolkning av Povel Ramels låtskatt med två skådespelare/sångare och en
pianist. Avresa från Alingsås Järnvägsstation kl 10.00. Hemkomst ca kl 15.00. Kostnad
inklusive bussresa, pajlunch, kaffe och föreställning 360 kr. Arrangemanget genomförs vid
minst 25 deltagare. Anmälan till Monica Tornefjell, 0706 854924. Sista anmälnings och
betalningsdag 11 december

Studiecirklar
Kontakt: Gunnel Lönnerud tel 0727 31 47 56 mejl lonnerud34@gmail.com
Mjukgymnastik startar den 10 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 , fulltecknad reservlista finns
Körsång utgår ur programmet
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 13:00 – 15:00 så länge vädret tillåter
Kontakt: Allan Jansson 0768 18 35 41 eller Sune Johansson 0768 04 21 22
Vandring i Naturen planeras återkomma i april
Kontakt: Leif Savenäs 0706 156783
Lätta promenader, med eller utan stavar, träffas utanför Friskis & Svettis Nolhaga
Onsdagar 11:00 startar 18 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
Boule – Shuffleboard – Bowling på Stures är under planering.
Intresseanmälan till: Bengt Eliasson 0707 198912 benel@telia.com
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 Pris: 60:- inklusive ett glas vin eller öl. Ingen anmälan.
Vid anmälan till aktivitet i Aktiva Seniorer gäller
Kolla först om Du kommit med på aktiviteten, betala sedan till BG: 5570-5917
Glöm inte att ange namn och aktivitet.

Har Du önskemål att det ordnas någon speciell aktivitet?
Kan Du tänka Dig att själv eller med någon annan ansvara för en aktivitet?
Det kan vara fest – resa – studiebesök – föredrag – mm, mm
Du behöver inte binda Dig att ingå i någon grupp, Du behöver inte binda Dig för
Någon bestämd tid!!!
Listor för att anmäla Ditt intresse finns tillgängliga eller hör av Dig
till styrelsen!
Vi i styrelsen vill gärna höra av Dina synpunkter, skriv ett meddelande – motion
till ansvarig styrelseledamot så lovar vi att svara via månadsblad och hemsida.
Förutsättningen är att Du är medlem i Aktiva Seniorer i Alingsås och det får heller
inte förekomma några personangrepp.
Däremot kan Ditt förslag presenteras anonymt om Du föredrar det.
Styrelsen med ansvarsområden
Leif Björk
Margareta Högstedt
Jan-Erik Andréasson
Birgitta Nilsson
Bengt Eliasson
Eva Lagersson
Sylvia Persson
Gunnel Lönnerud
Berit Andersson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
friskvård
fikat på mötena
hemsidan
studiecirklar
aktiviteter

0702 275754
0709 462677
0707 725072
0735 293161
0707 198912
0735 152620
0739 156438
0727 314756
0706 860517

Inkomna skrivelser
Inga skrivelser

Vi samarbetar med studiefrämjandet i Alingsås

Styrelsen genom Leif Björk

leffe.koivu@telia.com
margareta.hogstedt@gmail.com
aktivaalingsaskassor@gmail.com
birgitta.nilsson.rippe@gmail.com
benel@telia.com
elagersson@gmail.com
sylvia.alingsas@gmail.com
lonnerud34@gmail.com
berit.andersson@live

Aktiva Seniorer i Alingsås är och blir vad vi medlemmar gemensamt gör föreningen
till. Var med och påverka utvecklingen och aktiviteterna i föreningen samtidigt som du
lär känna dina kamrater i föreningen bättre. Anmäl ditt intresse till den grupp som
intresserar dig med ditt engagemang.
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