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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Så har det blivit 2019. Efter en alldeles underbar sommar blev det höst och en än så länge
normal ”skånsk” vinter med regn, blåst och mycket lite snö. Låt oss hoppas att vintern blir
kort så att vi snart får se vårblommorna igen.
Det första programmet för 2019 är sprängfyllt med spännande aktiviteter.
Alltifrån ”Ost & vin” i mars via diverse musikaktiviteter för att avsluta med besök på Sofiero i
juni.
Glöm inte att vi har årsmöte den 22 mars i SPF:s lokaler med underhållning av PRO-kören.

Avslutar med att konstatera att våra trivselluncher på restaurang KP är en succé, otroligt välbesökta med god mat till ett bra pris.

OBS!
Första anmälningsdag till aktiviteterna är den 18 februari kl 10.00 om inget annat anges vid
respektive aktivitet.
Anmälan är bindande. Meddela om du fått förhinder då vi för några aktiviteter kan ha en väntelista.
Ange medlemsnummer och telefonnummer vid anmälan.

God fortsättning 2019

Peter Persson

Sid 2.....

Mars - aktiviteter
Vinkunskap 3
Vi träffas fem måndagar,
den 4/3, 18/3, 1/4, 15/4 och 6/5,
kl. 18.30 - 20.30
i SPF Fridhems lokal på Köpenhamnsvägen 13
Information om och provning av 4 - 5 viner per gång. Vin,
bröd, ost och dokumentation ingår. Antalet deltagare är begränsat till 12.
Anmälan görs till (GW), gärna per mejl, senast den 24/2.
Pris 1 000 kronor per person, inbetalas efter
bekräftad anmälan till vårt PG senast den 26/2.

OST & VIN
Torsdagen den 7/3 kl.17.00
Insläpp från kl 16.30

Varmt välkomna till en härlig kväll
med Ost & Vin.
Musik av ”Svänggänget”med kända örhängen.
SPF-lokalen Baltzarsgatan 1.
Pris 180:-/pers. Insättes på föreningens PG
Anmälan och betalning senast 26/2 till (CR). Helst mejl

Mars - aktiviteter fortsättning

Sista chansen till
Antikrunda i Landskrona
Tisdagen 26/3
Joakim Bengtssons hem i Landskrona är utlagt till försäljning, men vi får en sista chans att se det. Joakim,
känd från Antikrundan i TV, har ett fantastiskt hem, ett
färgstarkt myller av kärleksfullt samlade föremål. Ett besök där är som att gå på upptäcktsfärd genom stilhistorien. Joakim visar inte bara upp sitt hem, han serverar
oss också en god lunch bestående av sin härliga tomatsoppa, bröd, smör och ost samt kaffe och kaka.
Vi samlas på Malmö Central mittemot Pressbyrån
kl. 09.50, var och en har då köpt sin tågbiljett. Tåget
går kl. 10.08 till Landskrona. Där tar vi stadsbuss 3 mot
centrum till hållplats Sofia Albertina kyrka, varifrån vi
tar en kort promenad till Joakims bostad, Parkgatan 4.
OBS! äldre hus med trappor, hiss saknas.
Anmälan görs till (GW), gärna per mejl, senast den
11/3. Pris för visning och lunch 250 kr, betalas in till
vårt PG senast 18/3.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 26/3 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

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Onsdagen den 13/3

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 (GW) gärna per mejl senast den 10/3.

KALLELSE TILL
Årsmöte Aktiva Seniorer i Malmö
Fredagen den 22/3 kl 14.00.
Årsmötet 2019 kommer att avhållas i SPF:s lokaler vid
Rundeln, Baltzarsgatan 1. Möteshandlingar erhålles på
plats. Motion som medlem önskar få behandlad på årsmötet ska skickas till styrelsen senast 14 dagar före mötet. Vi bjuder på kaffe, kaka och underhållning.

April - aktiviteter

Allsång på Operan!
Lördagen 6/4 kl. 13.00

Rickard Söderberg med sin stora röst och sitt smittande
engagemang är allsångsledare och nu får skånepubliken
äntligen sjunga med. Han lotsar publiken genom några av
de största musikalhitsen. Insläpp kl. 12.00
Bindande anmälan till gunh.karlsson@comhem.se
eller 040-911157.
Pris Kr 135 inbetalas omgående till vårt PG
Biljetter hämtas på TUPPEN 11/3 kl. 11-12.

Vi vill gärna ha din hjälp

med att utveckla vår verksamhet!
Har du synpunkter på genomförda aktiviteter och/
eller förslag på kommande aktivitet/-er hör av dig till
någon i styrelsen.

Sid 3....

April - aktiviteter fortsättning

April - aktiviteter fortsättning

Glenn Miller Orchestra
på Palladium
Lördagen den 6/4 kl. 16.00
Jan Slottenäs är vår musikaliske guide.
Anmälan sändes till (LME) helst via mejl senat 28/2.
Biljettpris 410:- betalas till vårt PG senast 10/3.
Biljetterna hämtas på Tuppen 18/3 kl. 11-12.
De som efter föreställningen vill följa med till Paddys och
ta något att äta och dricka anger det i anmälan. Bord
finns bokat, mat och dryck betalas av var och en på plats

Jägersro Lunchtrav
Torsdagen den 11/4

Vi träffas vid informationen på Jägersro kl. 11.00.
Vi inleder med en guidad stallbacksvisning.
Därefter intar vi restaurangen där vi äter Jägersros berömda ärtsoppa med tillbehör och pannkaksbuffé med
godsaker.
Där följer vi också lunchtravet med första start kl. 12.20.
För endast 99 kr per person får du lunch, stallbacksvisning och program. Inbetalas på vårt PG senast 2/4.
Sista anmälningsdag den 22/3 till (LP), helst via mejl.

Spännande möte med fåglar
vid Falsterbo fyr. Fredag den 26/4.

Välkommen till fågelstationen i Falsterbo. Vi träffas utanför golfklubbens parkering 09.45 för en kortare vandring till fyren. Vi fyller egna bilar så att vi kan åka gemensamt, därför måste du vid anmälan skriva om du
åker med någon eller om du (ni) vill åka med egen bil.
Tänk på att vara varmt klädd, både upptill och nedtill.
Fika och något till kan vara bra att ha liksom en kikare.
Kostnad för guidning 50 kr (Karin guidar).
Anmälan senast onsdag 17/4 till (BG), gärna mejl)

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 30/4 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

Maj - aktiviteter
VAD SÄGER LAGEN?
Måndagen den 15/4 kl.15.00.
Insläpp kl. 14.30
Specialist inom familjejuridik informerar
om Framtidsfullmakten, vem ärver vad, samboskap m.m.
SPF-lokalen Baltzarsgatan 1.Kaffe och kaka serveras.
Pris 50:- insättes på vårt PG
Anmälan och betalning senast 31/3 till (CR), helst mejl.

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Onsdagen den 17/4

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 14/4.

MAXESS besökscenter
i Lund
Måndagen den 6/5
kl. 11.00-12.30
MAXESS är ett besöks-och informationscenter som drivs
av ESS, MAX IV och Science Village Scandinavia.
Här tas vi emot av en guide och får lära oss mer om
forskningsanläggningarna och det framtida Brunnshögsområdet samt får möjlighet att ställa frågor. Efter informationen ser vi på utställningen tillsammans med guiden.
Besöket är kostnadsfritt. Rundvandring i forskningsanläggningarna ingår inte i besöket.
För de som önskar kan vi ta en fika eller äta lunch i Lund
på vägen tillbaka hem.
Vi samlas på Malmö Central mitt emot Pressbyrån kl
09.25 för att ta tåget till Lund. Var och en har innan dess
köpt färdbiljett. I Lund byter vi till buss nr 20 och stiger av
vid hållplats ESS. Från busshållplatsen är det ca 500
meters promenad till besökscentret. För den som vill köra
bil dit finns det parkeringsplatser utanför centret.
Meddela gärna vid anmälan om du/ni åker bil dit.
Plats: MAXESS besökscenter, Odarslövs mölla 274,
Odarslövsvägen, Lund. Anmälan till (GW), gärna per
mejl, senast den 9/11. Antalet deltagare är begränsat till 30.
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Maj - aktiviteter fortsättning

Maj - aktiviteter fortsättning
Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 28/5 kl. 17.00

Besök hos vädergudarna S M H I i Malmö
den 13/5 kl. 18.00.

Sol? Regn? Blåst? Vilket väder ska det bli? - Meteorolog
Mats Andersson visar lokalerna och informerar om
SMHI:s tjänster. Studiebesöket tar en timme.
Vi samlas kl. 17.45 adress Hans Michelsengatan 9.
Anmälan till (KL) senast 15/4. Kostnad: 50 kr/person
insättes på vårt pg senast 30/4.

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Onsdagen den 15/5

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 12/5.

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

"....har du sett världen"
Tisdagen den 28/5 kl. 19.00
på Malmö Live.

Nypremiär för Michael Wiehes succeföreställning.
Förutom Wiehe medverkar Edda Magnussson,
Sissela Benn och MSO.
Anmälan är bindanden och sändes till (LME)
helst via mejl senast 1/3.
Pris 506 kr och vill du ha ett glas vin r/v för 75 kr eller kaffe och kaka för 57 kr i pausen anger du detta i
anmälan.
Betalas senast 11/3 till föreningens PG.
Biljetterna hämtas på Tuppen 19/3 kl. 11-12.

Juni - aktiviteter

RESA TILL FRANKRIKE 16 - 23/5

Lägg Paris för dina fötter,
Besök Monets trädgård,
Smaka läckerheterna i Normandie,
Känn historiens vingslag vid Dagen-D landstigning.
För mer info kontakta (CR).
Resan är fulltecknad.

Matilda the Musical
på Operan
Söndagen den 2/6 kl. 16.00
West-End-succén Matilda the Musical är baserad på en
berömd barnbok av Roald Dahl, författaren som också
skrev Kalle och chokladfabriken.
Bokslukaren Matildas vän, den snälla bibliotekarien
Mrs Phelps, spelas av Marianne Mörck.
Mer info och bindande anmälan till Gunhild Karlsson
Mejl gunh.karlsson@comhem.se tfn 040-911157
Pris kr 615:- inbetalas senast 26/3 till vårt PG.
Biljetter hämtas på Tuppen 8/4 kl 11-12

Vårkonsert på Operan
Torsdagen 23/5 kl. 20.30
Den 23/5 putsar vi lackskorna
och skrynklar konfettin för den
stora Vårkonserten, då vi lättar på förlåten till kommande
uppsättningar säsongen 2019/20.
Mer info och bindande anmälan till Gunhild Karlsson
Mejl gunh.karlsson@comhem.se tfn 040-911157
Pris 125:- inbetalas senast 22/3 till vårt PG.
Biljetter hämtas på Tuppen 8/4 kl. 11-12

Bulltoftaparken bangolf
Tisdagen 4 /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.
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Juni - aktiviteter fortsättning
Följ med på en vandring i
kvarteren kring S:t Johannes
tisdagen den 11/6 kl. 16.00
Jeanette Rosengren guidar oss. Vi får möta en dansk
reformator, åldrade tjänsteandar, en socialminister och
en ledamot i Svenska Akademien. Jeanette berättar om
hur staden har utvecklats och vi kikar på arkitektur och
intressanta byggnader. Choklad- och arbetarhistoria
bjuder turen också på.
Vandringen utgår ifrån S:t Johanneskyrkan i Malmö,
Rådmansgatan 20. Anmälan senast den 15/5. Kontakt (LP), gärna över mejl. Pris 175 kr/person inbetalas till vårt pg senast den 31/5.

Juni - aktiviteter fortsättning

Grillfest – Ribersborgstranden
Tisdagen 18/6 kl. 16.00
Platsen ligger alldeles söder om
Handikappbadet. Buss 7 hållpl Potatisåkern är närmast.
Grillen börjar tändas vid ca kl.15.00-tiden.
Tag med sittunderlag och det Du vill grilla och förtära.
Ingen föranmälan. Vid ösregn inställt.
Info Sainy Wesslund tel 040-969110 eller
mail sainy.wesslund@telia.com

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 25/6 kl. 17.00

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Onsdagen den 12/6

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

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 9/6.

Sofiero - en pärla vid Öresund
besöker vi onsdagen den 26/6.

FÖRSOMMARDAG PÅ BAKKEN
Måndagen den 17/6.
Vi samlas kl.10.00 på Malmö C.
Var och en har då löst sin tågbiljett.
Promenad fr stationen i Klampenborg till Bakken.
Där serveras lunch inkl 1 dryck.
Mätta och belåtna roar vi oss med aktiviteter anpassade
för oss seniorer.
Pris 370:- insättes på föreningens PG.
Senaste anmälningsdag och betalning 22/5.
(CR), helst mejl.

Samling inne på Malmö C vid Pressbyrån kl.08.50.
Vi tar tåget kl. 09.08 för att i Helsingborg byte till stadsbuss nr 8, som har hållplats på motsatta sidan av Järnvägsgatan. Fri hemresa.
Anmälan till (LME) helt via mail senast 15/5.
Pris vid minst 25 pers. 410:-. I priset ingår inträde,
guidad visning, lunch i restaurangen och em kaffe med
äppelkaka och vaniljsås på verandan.
Ange vid anmälan om du önskar specialkost.
Beloppet insätter på vårt PG senast 1/6.

Besök vår hemsida,
malmo.aktivaseniorer.com
Där kan du kan läsa referat och se bilder från
våra aktiviteter där framgår även om det händer något extra mellan programutskicken.
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Kommande aktiviteter

Grillfest – Ribersborgstranden
Tisdagen 13/8 kl. 16.00
Platsen ligger alldeles söder om
Handikappbadet. Buss 7 hållpl Potatisåkern är närmast.
Grillen börjar tändas vid ca kl.15.00-tiden.
Tag med sittunderlag och det Du vill grilla och förtära.
Ingen föranmälan. Vid ösregn inställt.
Info Sainy Wesslund tel 040-969110 eller
mail sainy.wesslund@telia.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 22/5 och börjar igen 14/8
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 21/5 och börjar igen 13/8
Är du intresserad av att vara aktivitetsledare
kontakta någon i styrelsen

SVERIGERESAN 2019
VADSTENA OCH GÖTA KANAL
21.8 – 25.8 2019.
Boule torsdagar – kl. 14.00
Pildammsparken
Banorna ligger utmed Carl Gustafs väg..
Tag med egna klot.Ingen föranmälan.
Vi spelar så länge vädret tillåter fram t o m 26/9
Kontaktperson Birgitta Björk 040-611 65 01

Tåg Malmö C - Mjölby. t.o.r.
Egen buss för transfer stationen t.o.r. och alla utflykter.
- Golfhotell i utkanten av Mjölby. www hotellmiskarp.se
- Halvpension dvs frukost och middag + lunch ankomstdagen
- Eftermiddagstur med guide Vadstena kloster + klosterkyrka.
- Stopp vid Alvastra klosterruin och Visning av Ellen
Keys Strand
- Lunch i närheten Stocklycke Omberg.
- Guidad tur Gamla Linköping + lunch Wärdshuset.
- Kryssning på Göta kanal mellan Berg och Borensberg
inkl. lunch.
- Guidad tur på Verner von Heidenstams Övralid och
em-kaffe.
Pris 6500:- /pers för del i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 1200:-/pers
Insättes på föreningens plus- eller bankgiro.
Anmälan senast 31/3 till (CR) helst mejl.
Betalning senast 20/7.

Olika myndigheter i Malmö

Bowling

ENTRÉ/ VÄRNHEM, 3:e vån.
Vi spelar varje tisdag, start kl. 14.15
Vi håller på t o m den 30/4
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

Anslagstavlan
Släktforskning för nybörjare
Intresseanmälan
Är du intresserad att börja med släktforskning?
Avgränsning Sverige. Du har dator/laptop med Windows 7
eller 10. God datorvana krävs - mejl, Internet osv.
Om antal intresserade blir minst 8 kommer kontakt att
tagas med erfaren utbildare.
Nybörjarkurs kommer då att startas under hösten.
Kostnader för kurs och litteratur tillkommer. Hör av dig…..
Intresseanmälan senast 15/3 till Per Landgren.
040-129287, per.ag.landgren@gmail.com. Gärna mejl.

Höstfest

Kom igång med din dator,
surfplatta och telefon
Gör slag i saken och gå en datakurs!
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Anslagstavlan fortsättning

Hemsidan

malmo.aktivaseniorer.com
information från webmaster Sten Ullerud

Föreningen Aktiva Seniorer i Enköping
inbjuder till Orresta GK
2019 års golftävling den 8 - 9/7

Vi spelar
8/7 första start kl.11.00
9/7 kanonstart kl.08.00
Lunch och prisutdelning på Orresta GK orrestagolf.se
Se detaljerad information på vår hemsida
https://malmo.aktivaseniorer.com/index.php/foreningen
Kostnad 1,200 kr plus övernattning
Anmälan till tävlingsledare Christer Johansson
senast 8/5. 070-282 06 85, ch-jo@telia.com
Välkomna till Enköping och Orresta!
Aktiva Seniorer i Enköping

Hemsidan (i sin nya form) har nu varit igång i tre år och
vi har haft över 42.000 besökare. Vi hoppas att ni som
läser detta inlägg i programbladet och inte varit inne på
vår sida, går in och hälsar på oss under adressen
malmo.aktivaseniorer.com
Här kan ni läsa fylliga reportage med bilder från flera av
våra aktiviteter. Här hittar ni även uppdateringar vad
som händer mellan våra programutskick och så lägger
vi kontinuerligt in information om eventuella ändringar,
nyheter och tips.
Vi vill att ni medlemmar hör av er i större utsträckning.
Vi vill gärna ha en levande dialog, så att vi kan utforma
och förnya vår hemsida.
Skicka ett mail eller ring till mig eller någon i styrelsen.
Vi skulle bli så glada om ni hör av er med era synpunkter.

Golfspel
Intresseanmälan

Med Vänliga Hälsningar
Sten Ullerud
- stenull@telia.com - 070 553 29 20

Är du intresserad av att spela golf
tillsammans med andra Aktiva Seniorer?
Med tonvikt på social samvaro och under trevliga former.
Speldagar och golfbanor bestämmer gruppen efter hand.
Du tillhör en golfklubb och har officiellt handicap.
Uppstart blir lämpligen under april - maj. Du får inbjudan.
Intresseanmälan senast 15/3 till Per Landgren
040-129287 per.ag.landgren@gmail.com. Gärna mejl.

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

Seniorrabatt med SJ .
Du får alltid 10 % rabatt när du reser med oss som pensionär. Erbjudandet gäller i både 1 och 2 klass på alla våra
dag- och nattåg. Välj ”Pensionär” som resenärstyp när
du bokar biljetten så får du rabatten automatiskt.
Som pensionär kan du även boka extra billiga Sista minuten-biljetter 0-24 h innan avgång.
Som medlem i SJ Prio får du poäng på alla dina resor,
som du kan använda för att unna dig något extra. Till exempel nya resor, hotellvistelser eller upplevelser från Live
It – och mycket mer. Anmäl dig och få 1000 poäng!
Pensionärsrabatten gäller för alla som fyllt 65 år. Som
förtidspensionär behöver du visa upp ett intyg för sjuk-,
aktivitets- eller handikappersättning ombord på tåget.
Läs mer på SJs hemsida
https://www.sj.se/sv/vi-erbjuder/pensionar.html

Medlemsförsäkring

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under
tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Vid
skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till
Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.

Vi vill väldigt gärna komma i kontakt med dig som intresserad av att vara ledamot i vår styrelse. Du kommer att
arbeta med ett härligt gäng glada och trevliga aktiva
seniorer.

Hör gärna av dig till;

Per Landgren i valberedningen
040-129287, 076-8421502 per.ag.landgren@gmail.com
eller någon i styrelsen så får du mer information.

Medlemsavgiften

Du har väl inte glömt
att betala medlemsavgiften för 2019.
Årsavgiften 150 kr sätts in på vårt PG .
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STYRELSEN FÖR AKTIVA SENIORER I MALMÖ

Foto: Jan Steimer

Styrelsen 2018 vald vid årsmötet 23/3 2018
Bakre raden:
Främre raden:

Karin Larsson, Janet Garsén-Lagerström, Lena Hörnstedt Persson, Louise-Marie Eriksson,
Gunilla Wallgrund och Peter Persson
Björn Gustafsson, Kerstin Ahl och Christine Rosenkvist
Tommy Paremo saknas på bild

Peter Persson, ordförande
040-47 09 07
Björn Gustafsson, vice ordförande
070-651 34 68
Louise-Marie Eriksson, t f sekreterare
070-777 69 01
Karin Larsson, kassör
070-677 56 65
Lena Hörnstedt Persson, medlemsansvarig 040-47 09 07
Janet Garsén-Lagerström, ledamot
040-16 27 15
Gunilla Wallgrund, ledamot
072-319 02 14
Christine Rosenqvist, ledamot
040-640 40 12
Tommy Paremo, ledamot
072-273 62 95
Kerstin Ahl, sekreterare har lämnat styrelsen p g a hälsoskäl

(PP)
(BG)
(LME)
(KL)
(LP)
(JGL)
(GW)
(CR)
(TP)

pegepe@telia.com
bjorngustafsson10@gmail.com
louisemarie@telia.com
karine.la@telia.com
lena.hrnstedt@telia.com
janet.lagerstrom@telia.com
gunilla.wallgrund@gmail.com
christinerosenqvist@gmail.com
stenpar@gmail.com

Regler vid anmälan
Anmälan om deltagande görs till ansvarig aktivitetsledare. Ange ditt medlemsnr 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. Aktiviteten kan ställas in om antalet anmälda är för få.
Vid avanmälan efter angiven betalningsdag återbetalas inte 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 stenull@telia.com
Hemsida:
www.malmo.aktivaseniorer.com
Program layout Per Landgren, 040-129287, 076-842 15 02
per.ag.landgren@gmail.com

Aktiva Seniorer i Sverige:
Förbundsordförande: Christina Edvertz, Örebro

Hemsida:

www.aktivaseniorer.com

Tuppen, jour: Måndagar 11/3, 8/4, 13/5, 10/6 kl. 10 - 12. Du träffar medlemmar i styrelsen.

Nästa program kommer ut i mitten av juni

