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Ordföranden har ordet

Hej alla aktiva, Aktiva Seniorer !
Nytt år…. men var blev vintern av…..? Det har varit grått, trist och snöfritt.
Våren är snart på gång och den ser vi verkligen fram emot.
Det nya programmet är fullt av intressanta aktiviteter med olika inriktning och jag hoppas att det
skall inspirera.
Jag har tagit beslutet att avgå som ordförande för Aktiva Seniorer i Malmö vid årsmötet den 23/3
- efter att ha varit med åtta år som ledamot i styrelsen, varav tre år som ordförande.
Det har varit en mycket givande, intressant och trevlig tid som har givit mig mycket personligen.
Fortsättningsvis kommer jag att ansvara för framtagning av program och att ansvara för aktiviteter.
I år kommer föreningen att deltaga med en monter på Seniormässan 24 – 26/4 i Malmömässan vid
Hyllie. Kanske du vill hjälpa till i montern en förmiddag eller eftermiddag.
Trivsellunch/månadsträffarna som vi började med i augusti i fjor har varit mycket välbesökta och
uppskattade. God mat och gemyt. Det är ju ett trevligt sätt att träffa och umgås med ”gamla” och
nya medlemmar.
I år är det 15-årsjubileum för Aktiva Seniorer i Malmö och det kommer att firas i höst.

Gå gärna med i våra återkommande aktiviteter – Canasta, Boule, Bowling, Stavgång och Biljard.
Nyhet I programmet finner du på sida 6 och 7 en ny rubrik ” Studiecirklar”
– fyra italienska kompositörer, vinkunskap, litterärt forum, skånska slott och släktforskning.
Föreningens årsmöte är den 23/3 kl. 14.00 i SPF-lokalen, Baltzarsgatan 1. Du är varmt välkommen.
Jag och hela styrelsen önskar alla ett fint 2018 och att vi ses på några av våra aktiviteter under resten av ”vintern”, våren och så småningom sommaren….
Slutligen vill jag tacka er alla medlemmar för den tid, som jag har haft
förtroendet att vara föreningens ordförande.
Per Landgren

Observera. Glöm inte att:
Första anmälningsdag till aktivitet är 16/2. För några aktiviteter anges tidigaste anmälningsdag.
Vid samtliga anmälningar och inbetalningar ska namn och personnummer anges.
Vid för få anmälningar ställs aktiviteten in och de anmälda meddelas. Meddelas även på hemsidan.
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Februari - aktiviteter fortsättning

Malmö Live – Malmös nya stolthet!
Tisdagen den 20/2 kl. 14.00 – 15 00.

Vi får en guidad visning med bland annat konsertsalen,
konferensanläggningen, restauranger, barer, hotell och
omkringliggande område.
Info (BG). Aktiviteten är fulltecknad.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 27/2 kl. 17.00

Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för dom som så
vill, äta en bit mat. Vi har reserverade bord från kl.17.00.
Vid en pubträff kan man komma och gå när man vill.
Ingen förbokning behövs. De flesta stads- och regionbussarna stannar vid Södervärn. Kontaktperson Kjell Björk
Mejl kjellbjork.privat@gmail.com tel 070-3454036

Mars - aktiviteter

I telefonen finns hela människan
Torsdag 1/3 kl. 13.00

De är främlingar. De ser annorlunda ut. Till vardags kallas de flyktingar. Det skiftar varifrån de kommer och vilka
de är. Tusentals människor med olika sorters erfarenheter och olika begåvningar har sökt asyl här hos oss.
Vad vet vi om dem?
Under ett års tid har Henrik Teleman tillsammans med
journalisten Zainab Witwit besökt flyktingförläggningar. I
bilderna och berättelserna finns hela människan. Där
finns all längtan och alla drömmar. Längtan och drömmar vi alla delar. Som får oss att inse att vi inte är så
olika som vi tror.
Vill du som jag veta mer, så går vi på en guidad tur på
Malmö museum med samling i entrén på Slottsholmen,
Malmö Museer
Anmälan till (JGL) gärna över mejl. Pris 50 kr per
person betalas in till föreningens PG, efter bekräftad
anmälan, senast den 21/2.

Mars - aktiviteter fortsättning

CARLS STORA KÄRLEK GLYPTOTEKET
Guidad visning onsdagen den 7/3 kl.13.30.

Vi träffas utanför Hovedbanegården i Köpenhamn
kl. 13.15 för en liten promenad till Glyptoteket.
Carl Jacobsen är mannen som givit oss denna enastående
konstsamling från skilda århundranden.
Guiden visar oss de mest kända verken både inom skulptur
och måleri. Efter visningen kaffe i den vackra
vinterträdgården.
Pris: 290:- kronor som inbet till vårt PG.
Anmälan tidigast 19/2 och senast 2/3.
till Christine Rosenqvist.
Mejl:christinerosenqvist@gmail.com Tel: 040-6404012

Släktforskning
- i gamla och digitala papper
samt DNA
Måndagen 12/3 kl. 14.00

Två ord som karaktäriserar en släktforskare är att man är
nyfiken och historieintresserad. Historieintresserad är
egentligen tudelat. Dels är man intresserad av sin släkts
historia och hur det var att leva förr i tiden och dels är man
intresserad av historier som beskriver sina förfäder lite
mer än bara ett namn med ett datum. Man vill hitta och få
kunskap om sina förfäder och släktingar. Man hittar mycket spännande när man släktforskar. Niklas Hertzman från
Malmö Släktforskarförening visar exempel och ger lite
tips. Föredraget avslutas med information om vilka möjligheter DNA ger dig som släktforskar.
Vi träffas kl. 13.45 utanför entrén Malmö Stadsarkiv,
Bergsgatan 20 (f d Arbetet).
Bindande anmälan till (PL) senast 28/2. Gärna mejl.

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Onsdagen den 14/3

Vi träffas kl. 13.30 på Restaurang KP, Posthusplatsen 4
(bakom Malmö Central). Det finns tid för mingel och att
informera sig om våra aktiviteter. Ledamöter i styrelsen
och aktivitetsledare svarar på dina frågor.
Vi äter en god lunch (inkl. salladsbuffé, hembakat bröd,
lättöl/vatten och kaffe) för 80 kr som betalas på plats.
Entrén har 8 trappsteg, har du behov av hiss (finns
på baksidan av huset) ange detta vid anmälan.
Anmälan till (JGL) gärna per mejl senast den 7/3.
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Mars - aktiviteter fortsättning

April - aktiviteter fortsättning
IKEA MUSEUM
Guidad visning i Älmhult
torsdagen den 12/4

Foto: Bengt Nyman

Våren i Rom!
14.3 - 21.3 2018.

Enstaka platser finns kvar.
För närmare info Christine Rosenqvist.
Mejl:christinerosenqvist@gmail.com Tel: 040-6404012

KALLELSE TILL
Årsmöte Aktiva Seniorer i Malmö
Fredagen 23/3 kl. 14.00

Vi kommer att hålla vårt årsmöte i SPF lokalen vid Rundeln, Baltzarsgatan 1.
Årsmöteshandlingar erhålles på plats.
Motion som medlem önskar få behandlad på årsmötet
skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Efter årsmötet underhåller Åke och Gerd.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 27/3 kl. 17.00

Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för dom som så
vill, äta en bit mat. Vi har reserverade bord från kl.17.00.
Vid en pubträff kan man komma och gå när man vill.
Ingen förbokning behövs. De flesta stads- och regionbussarna stannar vid Södervärn. Kontaktperson Kjell Björk
Mejl kjellbjork.privat@gmail.com tel 070-3454036

April - aktiviteter

Avfärd fr Malmö Opera kl. 8.30
Förmiddagsfika Trästället i Skyrup. Lunch och därefter
guidad visning på Ikea. Egen tid och avfärd kl.16.15.
Åter Malmö Opera ca 18.00.
Pris: 480:- inkl buss, fika, entré, guide visn och lunch.
Anmälan tidigast 19/2 och senast 31/3.
Mejl christinerosenqvist@gmail.com tel 040-6404012

Brandkårens Vårgala
Söndagen 15/4 kl 14.00

Malmö Brandkårs Orkester bjuder
på gnistrande
Vårgala i Malmö Live.
Medverkande: Lill-Babs
Jenny Silver som haft huvudroller i musikaler som
Evita och Jesus Christ Superstar
Peter Simson som är singer-songwriter
Bindande anmälan till (KL) senast 8/3
Pris 440 kr betalas till vårt PG senast 23/3
Biljetterna hämtas på Tuppen 5/4 kl 11.00 – 12.00

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Onsdagen den 18/4

Vi träffas kl. 13.30 på Restaurang KP, Posthusplatsen 4
(bakom Malmö Central). Det finns tid för mingel och att
informera sig om våra aktiviteter. Ledamöter i styrelsen
och aktivitetsledare svarar på dina frågor.
Vi äter en god lunch (inkl. salladsbuffé, hembakat bröd,
lättöl/vatten och kaffe) för 80 kr som betalas på plats.
Entrén har 8 trappsteg, har du behov av hiss (finns
på baksidan av huset) ange detta vid anmälan.
Anmälan till (GW) gärna per mejl senast den 11/4.

Jägersro Lunchtrav
torsdagen den 5/4

Vi träffas vid informationen
på Jägersro kl. 11.00
Vi inleder med en guidad stallbacksvisning. Samling 11.10.
Därefter intar vi restaurangen
där vi äter Jägersros berömda
ärtsoppa med tillbehör och pannkaksbuffé med godsaker.
Där följer vi också lunchtravet med 8 lopp.
För endast 99 kr per person får du lunch, stallbacksvisning och program. Inbetalas på vårt PG senast 29/3.
Sista anmälningsdag den 22/3 till (LP), helst via mail.

Operan RIGOLETTO
av Giuseppe Verdi.
Onsdagen 25/4 kl. 19.00
på Malmö Opera.
Platser finns kvar.

Mer info och bindande anmälan till Gunhild Karlsson
Mejl gunh.karlsson@comhem.se tfn 040-911157
Pris 590:- Inbetalas senast 16/2 2018 på vårt PG.
Hämtas på Tuppen 12/3 2018 11-12
Ev förtäring före föreställningen och i pausen
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April - aktiviteter fortsättning
Modevisning på
Torsdagen den 19/4 kl. 19.00

”Välkommen till en härlig modekväll på Annabelle på
Kronprinsen. Hos oss möter du det senaste modet,
spännande kombinationer av modeller, färger och
material. Vi arbetar med klassiskt mode i hög kvalitet och
vi älskar att hjälpa dig hitta rätt bland vårt stora utbud.
Under kvällen kommer vi att presentera vårens mode
och berätta om de trender som är aktuella just nu. Efter
visningen håller vi kvällsöppet för er med massor av fina
erbjudanden och utlottningar”.
Varmt välkomna! Modehuset Annabelle
Anmälan görs till (GW), gärna per mejl, senast den
29/3. Det finns ca 40 sittplatser.
Pris: 100 kronor per person (ett glas vin med tilltugg
ingår), betalas in till föreningens PG, efter bekräftad
anmälan, senast den 5/4.

Seniormässan
i Malmö 24/4 - 26/4

Upptäck något nytt på Seniormässan
Kom till en inspirerande och rolig
upplevelse hos våra många utställare, föreläsare, artister och gamla
som nya bekanta på Malmömässan.
Läs mer på www.seniormassan.se Välkommen!
Aktiva Seniorer i Malmö kommer att medverka med en
monter på Seniormässan i Malmö.
Vi är tacksamma om du som vill hjälpa till i vår
monter kontaktar (GW) eller (JGL).

Maj - aktiviteter

Stjärnorna på Kronprinsen
Christer Borg kåserar
Torsdagen 3/5 kl. 14.00

Från 1961 och 30 år framåt var restaurang Kronprinsen i
Malmö en av de ledande nöjesscenerna i Sverige. Malmöjournalisten Christer Borg har skrivit en bok om Stjärnorna
på Kronprinsen " Alla var där. Från Nisse Ahlroth till Judy
Garland." I det här kåseriet berättar han om de guldkantade åren, då stjärnorna avlöste varandra.
Anekdoter och egna hågkomster varvas med många unika
bilder och musikinslag.
Efteråt serveras kaffe med bulle och kaka eller ett glas vin
med tapastallrik, ange i anmälan vilket önskas.
Plats: Restaurang KP, Posthusplatsen 4
(bakom Malmö Central).
Ev. behov av hiss anges vid anmälan.
Anmälan görs till GW, gärna per mejl, senast 12/4.
Pris: 85 kr (inkl. kaffe med dopp) eller 155 kr (inkl. vin
och tapastallrik) betalas in till vårt PG senast 23/4.

Din rabattkupong

Vårvandring i naturreservatet
Bunkeflostrand,
tisdagen 8/5 10.00.

Den här våren är vi tillbaka där vi började våra vandringar.
Det har skett förändringar. Det sedan länge planerade
fågeltornet är nu färdigt. Meningen med denna vandring
är att alla ska känna glädje i att komma ut i naturen på ett
enkelt sätt och att träffa nya och ”gamla” medlemmar.
Lätt vandring med bra skor, ryggsäck med fika och gärna
en kikare och ett glatt humör.
Buss 4 mot Bunkeflostrand , hållplats Betalstationen. Vi
träffas vid hållplatsen.
Anmälan till (BG) tidigast 3/4 , senast 13/4.
Gärna med mail. Max 25 personer.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 24/4 kl. 17.00

Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för dom som så
vill, äta en bit mat. Vi har reserverade bord från kl.17.00.
Vid en pubträff kan man komma och gå när man vill.
Ingen förbokning behövs. De flesta stads- och regionbussarna stannar vid Södervärn. Kontaktperson Kjell Björk
Mejl kjellbjork.privat@gmail.com tel 070-3454036

TRADITIONELL
VÅRLUNCH PÅ SALVIA
Onsdagen 9/5 kl.11.30
Tre rätters lunch för 120 kr
Bindande anmälan senast 27/4
Betalningen sker på plats direkt till restaurangen.
Vi träffas utanför Europaporten, Stadiongatan 25 kl.11.30
Max 25 personer
Anmälan till Therese Lindeberg tel 040-265825
Mejl thlindeberg@hotmail.com Gärna mejl.
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Maj - aktiviteter fortsättning

Juni - aktiviteter fortsättning

Studiebesök på
Malmö stadsarkiv
Tisdagen 15/5
kl. 14.00
Malmö stadsarkiv är hela stadens arkiv.
Här finns arkiv från stadens förvaltning och från statliga
myndigheter med verksamhet i Malmö men också stora
samlingar av privat-, släktförenings- och företagsarkiv.
Här förvaras handlingar från myndigheter och enskilda
personer från medeltiden och framåt.
Vår guide Olle Nordkvist inleder med att berätta om det
gamla Malmö visar oss sedan en del av stadsarkivet.
Vi träffas kl. 13.45 utanför entrén
Bergsgatan 20 (f d Arbetet). Bindande anmälan till
(PL) tidigast 12/4 senast 4/5. Gärna mejl. Begränsat
antal.

VI GÅR I HÖJDEN.
Torsdagen den 7/6
BESÖK PÅ ÄNGELHOLMS FLYGMUSEUM
OCH BIRGIT NILSSON MUSÉET.

Avfärd Malmö Opera kl. 8.30
Vid ankomst till flygmuséet förmiddagsfika.
Därefter guidad visning. Den som vågar sätter sig kanske
i simulatorn (avgift tillkommer).
Lunch på Båstads Golfklubb innan vi tar del av utställning
och guidad visning på Birgit Nilsson muséet.
Beräknad återkomst Malmö Opera ca 18.00
Pris 665:-/pers inkl. buss, fika, lunch, entréer och
guidade visningar på båda ställena.
Bindande anmälan senast 25/5. Gärna mejl.
Mejl: christinerosenqvist@gmail.com
tel: 040-640 40 12

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Onsdagen den 16/5

Vi träffas kl. 13.30 på Restaurang KP, Posthusplatsen 4
(bakom Malmö Central). Det finns tid för mingel och att
informera sig om våra aktiviteter. Ledamöter i styrelsen
och aktivitetsledare svarar på dina frågor.
Vi äter en god lunch (inkl. salladsbuffé, hembakat bröd,
lättöl/vatten och kaffe) för 80 kr som betalas på plats.
Entrén har 8 trappsteg, har du behov av hiss (finns
på baksidan av huset) ange detta vid anmälan.
Anmälan till (GW) gärna per mejl senast den 8/5.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 29/5 kl. 17.00

Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för dom som så
vill, äta en bit mat. Vi har reserverade bord från kl.17.00.
Vid en pubträff kan man komma och gå när man vill.
Ingen förbokning behövs. De flesta stads- och regionbussarna stannar vid Södervärn. Kontaktperson Kjell Björk
Mejl kjellbjork.privat@gmail.com tel 070-3454036

Juni - aktiviteter
Bulltoftaparken bangolf
Tisdagen 5/6, kl. 12.00
Vi spelar bangolf, kostnad 30 kr
Ta med förtäring. Vid hällregn inställt.
Buss 6 (gamla IKEA hållplatsen)
Ingen föranmälan. Info Alan 040-492612.

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Onsdagen den 13/6

Vi träffas kl. 13.30 på Restaurang KP, Posthusplatsen 4
(bakom Malmö Central). Det finns tid för mingel och att
informera sig om våra aktiviteter. Ledamöter i styrelsen
och aktivitetsledare svarar på dina frågor.
Vi äter en god lunch (inkl. salladsbuffé, hembakat bröd,
lättöl/vatten och kaffe) för 80 kr som betalas på plats.
Entrén har 8 trappsteg, har du behov av hiss (finns
på baksidan av huset) ange detta vid anmälan.
Anmälan till (GW) gärna per mejl senast den 5/6.

Besök på
Nordic Sea Winery.
Ett vineri i ” världsklass”,
i Skåne!
Tisdagen 19/6.

Nordic Sea Winery ligger utanför Simrishamn. Guidad
rundvandring, visning, vinprovning, varmrätt och kaffe.
Allt inklusive resa 535 kr.
Abonnerad buss från Operans parkering, 08.00. Återkomst cirka 15.30.
Anmälan till (BG) senast 1/6, är bindande. Först när
din anmälan är bekräftad kan du betala , senast 12/6.
Max 40 personer.
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Juni - aktiviteter fortsättning
Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 26/6 kl. 17.00

Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för dom som så
vill, äta en bit mat. Vi har reserverade bord från kl.17.00.
Vid en pubträff kan man komma och gå när man vill.
Ingen förbokning behövs. De flesta stads- och regionbussarna stannar vid Södervärn. Kontaktperson Kjell Björk
Mejl kjellbjork.privat@gmail.com tel 070-3454036

Kommande aktiviteter
VÅRT KULTURARV
LARS LERIN, FRÖDING,
SELMA LAGERLÖF,
ZORN OCH CARL LARSSON

I augusti planerar vi att resa till Värmland
och Dalarna. Vi tar tåg till Karlstad, där vi
besöker Lerins konsthall, Frödings minnesgård och
Selma Lagerlöfs Mårbacka. Resan fortsätter till Falun
för guidad visning hos Carl Larsson och besök på Zorngården och muséet.
Du kan redan nu ta kontakt för detaljer och intresseanmälan: Christine Rosenqvist. tel: 040 640 40 12
eller mejl: christinerosenqvist@gmail.com

Återkommande aktiviteter
Stavgång eller promenad
på Ribersborgsstranden.

Onsdagar kl. 10.00, samling brygga 3
- buss 7 hpl T-bryggan. (P-platsen)
Vi slutar den 16/5 och börjar igen 15/8
Info Ulla-Britt Bersveden 070-5412625 eller
Catarina Johnsson 073-5099528. Ingen föranmälan.

Stavgång eller promenad
i Pildammsparken

Tisdagar kl. 13.00, samling vid Margaretapaviljongen
Vi slutar den 15/5 och börjar igen 14/8
Info Carin Lundvall 076-8763844. Ingen föranmälan.

Bowling

ENTRÉ/ VÄRNHEM, 3:e vån.
Vi spelar varje tisdag, start kl. 14.15
Vi håller på t o m den 24/4
En bana för 2-3 pers. kostar 149 kr/tim inkl. klot och
skor. Fri parkering 2 tim i Entrés garage.
Ingen föranmälan. Info Kerstin 070-8424523

Canasta på Tuppen

Onsdagar kl. 17.00 till ca 20.30
Vi slutar den 13/6.
Nya spelare är välkomna och anmäler sig till
Gruppledarna Gertzy Nilsson tel. 040-431261
eller Anne Juhlin tel. 040-981664

Boule torsdagar – kl. 14.00
GREKLAND - LOUTRAKI
29/9 - 6/10

Enstaka platser finns kvar.
För närmare info mejla Christine Rosenqvist.
Mejl: christinerosenqvist@gmail.com tel: 040 640 40 12

Pildammsparken, banan ligger
utmed Carl Gustavs väg. Klot medtages.
Ingen föranmälan. Vi spelar så länge vädret tillåter.
Är du intresserad av att bli gruppledare för boulen
kontakta någon i styrelsen.

Kom och spela biljard på Tuppen
SVT Malmö SR/P4 Malmöhus
Utgrävningarna i Uppåkra
Höstfest 15-årsjubileum

Besök vår hemsida,
malmo.aktivaseniorer.com
där framgår om det händer något extra
mellan programutskicken.

Både damer och herrar är välkomna antingen du är nybörjare eller har spelat tidigare.
Kontakta Bo Sjöström tel 040-913441
för mer information.
Mejl: bo.sjostrom2@gmail.com

Studiecirklar
Litterärt forum

Det finns några lediga plaster i vår trevliga
bokcirkel /litterärt forum. Vi träffas en måndag i
månaden kl15.00. För mer information, ring
Birgitta Björk 0706953963.
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Studiecirklar fortsättning
FYRA ITALIENSKA
KOMPOSITÖRER
Studiecirkel måndagar kl. 13
Datum: 26/2, 5/3, 26/3 och 9/4

I ord och bild bekantar vi oss med
dessa giganter inom musiken. Vi får en bild av deras personligheter och omgivningarna de levde i, som hjälper
oss att bättre förstå deras musik. Vi börjar med Vivaldi,
därefter Donizetti, Verdi och slutligen Puccini.
4 ggr ca 1 ½ timme varje gång. Plats: Tuppen.
Kostnad 200 kr som inbetalas till vårt PG.
Anmälan till Christine Rosenqvist. tel: 040 640 40 12
eller mejl: christinerosenqvist@gmail.com

Vinkunskap

Vi träffas fem måndagar,
den 12/3, 26/3, 9/4, 23/4 och 7/5,
kl. 18.30 - 20.30
i SPF Fridhems källarlokal på Köpenhamnsvägen 13.
Information om och provning av 4 - 5 viner per gång.
Bröd, ost och dokumentation ingår. Antalet deltagare är
begränsat till 12. Anmälan görs till (GW), gärna per
mejl, senast 26/2. Pris: 1 000 kr per person, inbetalas
efter bekräftad anmälan till vårt PG senast 2/3.

Släktforskning – workshop
Måndagar på Tuppen
7/5 och 4/6 kl. 10 – 12

Du som redan har börjat släktforska är
välkommen till träffar för att tillsammans med andra
medlemmar ”gräva” vidare i din släktforskning, utbyta
erfarenheter och kanske hjälpa varandra. Du tar med
bärbar dator eller platta. WIFI finns. Max 12 deltagare.
Anmäl ditt intresse till (PL). Gärna mejl.

Skånska slott
Måndagar
26/2, 26/3, 16/4, 30/4 och 28/5
kl. 10-12 på Tuppen

Vi kommer att läsa om skånska slott.
Som litteratur kommer vi att använda boken 12 skånska
slott samt använda oss av en bok Svenska slott och herresäten. Internet samt slottens egna hemsidor. Om intresse finns kommer en studieresa att göras i augusti/
september till 2-3 slott. 5 ggr ca 2 timmar varje gång
Kostnad 200 kr som inbetalas till vårt PG.
Anmälan till Sainy Wesslund
sainy.wesslund@telia.com eller 040-969110,
mobil 070-7556954 (helst via mejl).

Anslagstavlan
Hemsidan

malmo.aktivaseniorer.com
information från webmaster Sten Ullerud
Den 13:e januari fyllde vår hemsida 2 år.
Under dessa två år har hemsidan haft 26.650 besökare,
Detta ger ett medeltal på 37 besökare/dag.
Vi är väldigt glada över den besöksfrekvensen.
Men vi vet att det är många medlemmar som har en
smartphone eller dator som inte besöker hemsidan,
vilket vi tycker är synd, då det alltid är dom senaste informationerna om vår förening som finns där. Det kan
exempelvis vara inställda aktiviteter, ändrade datum
eller tider.
Öppna Google och skriv malmo.aktivaseniorer.com
så är du inne.
Om du inte haft möjlighet att deltaga i någon aktivitet,
så kan du i lugn och ro ta del av ett flertal av dessa. Det
finns fylliga reportage inlagda med text och bilder.
Vi har även varje vecka en ny Veckans bild och ett nytt
ordspråk.
Hoppas du uppskattar länken till P4 plus som du enkelt
kan koppla upp när du är på vår sida. Är väl trevligt med
lite musik under tiden som man surfar runt.
Om du har någon idé eller tanke vad du skulle vilja göra
på hemsidan, så hör av dig till mig, på mail:
stenull@telia.com eller telefon: 070 553 29 20.
Malmö 180113
Your Webmaster
Sten Ullerud

Är du intresserad av att engagera dig.......?
Vi söker aktiva seniorer till vår styrelse.

Vi vill väldigt gärna komma i kontakt med dig som skulle
kunna tänka dig att vara medlem i vår styrelse. Du kommer att arbeta med ett härligt gäng glada och trevliga
aktiva seniorer.
Hör gärna av dig till;
Gunhild Karlsson 0739-706814 i valberedningen
eller någon i styrelsen så får du mer information.

Medlemsavgiften

Du har väl inte glömt
att betala medlemsavgiften för 2018.
Årsavgiften 150 kr sätts in på vårt PG .

Kom igång med din dator,
surfplatta och telefon
Gör slag i saken och gå en datakurs!
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STYRELSEN FÖR AKTIVA SENIORER I MALMÖ

Foto: Jan Steimer

Styrelsen 2017 vald vid årsmötet 24/3 2017
Bakre raden:
Främre raden:

Lars Hammarström, Gunilla Wallgrund, Lena Hörnstedt Persson, Karin Larsson, Peter Person
Per Landgren, Therese Lindeberg, Rolf Ekman, Janet Garsén-Lagerström, Björn Gustafsson

Per Landgren, ordförande
040-12 92 87
Peter Persson, vice ordförande
040-47 09 07
Lars Hammarström, sekreterare
070-531 45 86
Karin Larsson, kassör
070-677 56 65
Lena Hörnstedt Persson, medlemsansvarig 040-47 09 07
Therese Lindeberg, ledamot
040-26 58 25
Janet Garsén-Lagerström, ledamot
040-16 27 15
Björn Gustafsson, ledamot
070-651 34 68
Gunilla Wallgrund, ledamot
072-319 02 14
Rolf Ekman, ledamot—har lämnat styrelsen p g a hälsoskäl

(PL)
(PP)
(LH)
(KL)
(LP)
(TL)
(JGL)
(BG)
(GW)

per.ag.landgren@gmail.com
pege.persson@telia.com
dede@telia.com
karine.la@telia.com
lena.hrnstedt@telia.com
thlindeberg@hotmail.com
janet.lagerstrom@telia.com
bjorngustafsson10@gmail.com
gunilla.wallgrund@gmail.com

Regler vid anmälan
Anmälan om deltagande görs till ansvarig aktivitetsledare. Ange alltid ditt personnr samt telefonnr där vi kan nå dig.
Anmälan till kurser, resor eller aktiviteter som anordnas av föreningen är bindande.
Avgiften som representerar resans eller aktivitetens kostnad insättes på vårt plusgiro eller bankgirokonto senast angiven betalningsdag.
Vid avanmälan efter angiven betalningsdag återbetalas ej avgiften om ingen ersättare kan anskaffas.
Vid resor när vi anlitar extern researrangör gäller dennes resevillkor.
Oförutsedda händelser kan inträffa varför du rekommenderas att se över ditt försäkringsskydd avseende reseförsäkring
och avbeställningsskydd.

Förmåner som medlem
Du har en medlemsförsäkring i Folksam och 10% rabatt på alla tågresor med SJ. När du deltager i en aktivitet.
Se Förbundets hemsida http://aktivaseniorer.com/index.php/forbundsinfo/medlemsformaner

Medlemsavgiften är 150 kronor.
Vill Du bli medlem betala in 150 kr på vårt plusgiro 137 05 94-2 eller bankgiro 5674-8718 så sänder vi program.

OBS! GLÖM INTE ATT SKRIVA AVSÄNDARE OCH PERSONNR PÅ AVIN!
Vår adress: Aktiva Seniorer, c/o Tuppen, Tessins väg 10C, 217 58 Malmö
E-mail:
info@malmo.aktivaseniorer.com
Webmaster Sten Ullerud, 070-553 29 20
Hemsida:
www.malmo.aktivaseniorer.com
stenull@telia.com

Aktiva Seniorer i Sverige:
Förbundsordförande: Birgitta Berglund, Sundsvall
Hemsida:
www.aktivaseniorer.com

Tuppen, jour: Måndagar 12/3, 9/4, 14/5, 11/6 kl. 10 - 12 Du träffar medlemmar i styrelsen.

Nästa program kommer ut i mitten av juni

