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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Först av allt.
Tack för förtroendet att bli vald till ordförande för ytterligare ett år.
Våren inleddes alldeles utmärkt med sol och värme. Träd och blommor fullständigt exploderade. Tyvärr gick det därefter åt det normala hållet med omväxlande sol, regn, kallt och varmt
väder.
Detta program innehåller i mina ögon något för alla. Från nunnor och vodka till naturvandring
via polisiära upplevelser i nutid och dåtid. Kulturälskaren får också sitt lystmäte. Skulpturer i
Köpenhamn och Jubileumskonsert på Malmö Opera.
Våra luncher har denna period skiftat dag till torsdag för jag ska kunna medverka.
I november är det tänkt att vi ska ha en höstfest på KP med tre-rätters och ”kasedans”.

OBS!
Första anmälningsdag till aktiviteterna är den 17 juni 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 (finns på adresslappen) och telefonnummer vid anmälan.

Väl mött

Peter Persson

Sid 2.....

Juni - aktiviteter

Juli - aktiviteter fortsättning
Besök på
Rönneholms slott
torsdagen den 11/7

Ha en riktigt skön sommar ...

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
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

Juli - aktiviteter
Ester Blenda......
en kvinna långt före sin tid
på Skarhults slott
Onsdagen den 3/7

Samling inne på Centralen mitt emot
Pressbyrån kl.11.30. Pågatåg till Eslöv
kl. 11.53. I Eslöv tar vi buss 436 som
går till Skarhults slottkl. 12.30.
Sommarkort gäller.
Vi får en guidad visning av utställningen om Ester Blenda
Nordströms dramatiska liv. Kaffe m.m. kan köpas i slottscaféet. Observera att slottet saknar hiss. Vi har även
tillgång till slottets övriga utställningar och slottsparken.
Ta gärna en promenad till Skarhults 1100-tals kyrka som
ligger en kort promenad från slottet.
Anmälan till (LME) senast 24/6, gärna via mejl.
Pris 140 kr (avser entrè och guidad visning) inbetalas till vårt PG senast 26/6.

Vi samlas mitt emot Pressbyrån
på Malmö C kl. 11.35 och då har var och en köpt sin
tågbiljett/sommarbiljett. Pågatåg till Stehag går kl.
11.53. I Stehag byter vi till Regionbuss 518 mot Klippan.
Efter ca 5 minuter stiger vi av bussen och tar en kort
promenad till slottet.
Vi serveras dagens lunch ca kl. 13.00 och därefter får vi
såväl information om slottet och en liten slottstur som
information om den verksamhet som Nämndemansgården bedriver vid slottet. Innan hemfärden blir det kaffe
med dopp i slottsträdgården. Antalet deltagare är begränsat till 30. Extratur kan ev. ordnas vid behov.
Anmälan görs till Gunilla Wallgrund gärna per mejl
gunilla.wallgrund@gmail.com eller tfn 072-3190214
senast torsdagen den 20/6.
Pris: 110 kronor (inkl. lunch och kaffe med dopp),
inbetalas efter bekräftad anmälan till föreningens
PG senast den 28/6.

NUNNOR OCH VODKA
Onsdagen den 17/7
Vi besöker Mariavall Kloster och
Absolut Vodka
En härlig tur i det skånska landskapet.

Avfärd fr Malmö Opera kl. 8.30
Vårt första stopp är Sjöbo Kaffestuga för kaffe och fralla.
Vi fortsätter til Mariavall Kloster där vi blir invigda nunnornas värld. Lunch intager vi på den idylliskt belägna
Drakamöllan. Mätta och belåtna fortsätter vi till Absolut
Vodkas Besökscentrum. Efter guidad tur liten provsmakning. Om tid finnes egen tid i Åhus för ev fika.
Pris 690:- Inbetalas till vårt PG. senast 1/7.
I priset ingår förmiddagsfika, guidad tur på Mariavall
Kloster, lunch och guidad tur med provsmakning på
Absolut Vodka.
OBS Anmälan senast 17/6 till (CR), helst mejl.

Flotten – picknick
Torsdagen 25/7 kl 18.00

Avfärd från Södertulltrappan.
Vi glider iväg genom gröna Kungs-/Slottsparken
för ett uppehåll vid Slottsträdgårdens brygga.
Picknick medtages av var och en.
Ca 19.45 är vi tillbaka vid Södertull
Kostnad 195 kr som inbetalas till vårt PG senast 12/7
Bindande anmälan till (KL) senast 1/7
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Juli - aktiviteter fortsättning

Augusti - aktiviteter fortsättning

Tisdagen den 30/7
tar vi tåget till Torekov

Vi samlas inne på Malmö C
mittemot Pressbyrån kl. 08.50.
Var och en har då köpt sin tågbiljett
eller sommarbiljett. Tåg mot Helsingborg kl 09.11, tågbyte i Helsingborg mot Förslöv. I Förslöv byter vi till
buss mot Torekov.
Väl framme i Torekov tar vi en kort promenad till Hamnkrogen, där vi ca kl 11.45 intar vår lunch, dagens fångst.
Efter att ha njutit av lunchen, på terassen om vädret
tillåter, blir det möjlighet till promenad i byn, galleribesök
mm. Kl. 15.00 blir det fika på Hazienda Bar & Mat. Återresa kl 16.05, 17.05 eller 18.05, allt efter eget önskemål. Deltagarantalet är begränsat till 30.
Anmälan görs till Gunilla Wallgrund gärna per mejl
gunilla.wallgrund@gmail.com eller tfn 072-3190214
senast den 20/6.
Pris: 220 kronor (inkl. lunch och kaffe med dopp),
inbetalas efter bekräftad anmälan till föreningens
PG senast den 12/7.

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 15/8

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 85 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 (BE) gärna per mejl senast den 12/8.

SVERIGERESAN 21.8 – 25.8
VADSTENA OCH GÖTA KANAL
Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 30/7 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

Augusti - aktiviteter
"Livet kring ett slott"
Lördagen 10/8 kl. 10.45

SOMMARKORTET TILL TORUP.
Följ med på en vandring och lär
dig mer om Torups vackra gamla
byggnader och personer som verkat här.
Allt från Görvel, som än idag sägs vaka över sin skatt,
till hunden Fido – som blev statare när han räddade
Gustav Coyet från den ilskna tjuren..
BUSS 148 fr Södervärn kl. 9.55, fr Värnhem kl. 10.06.
Vi träffas vid slottet.
Guidad visning Pris 120:- /per pers. Anmälan senast
10/7 till (CR). Helst mejl. Betalning senast 27/7 till
vårt PG.

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

Tåg Malmö C - Mjölby. t.o.r.
Egen buss för transfer stationen t.o.r. och alla utflykter.
- Golfhotell i utkanten av lby. 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 emkaffe.
Pris 6500:- /pers för del i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 1200:-/pers
insättes på vårt PG. Betalning senast 20/7.
Fåtal platser kvar.
Anmälan och info till (CR) helst mejl.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 27/8 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
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Augusti - aktiviteter fortsättning

September - aktiviteter fortsättning

SPÖKEN, HÄXOR OCH MORD
Torsdagen den 29/8 kl. 13.00.
Mötesplats: Ryttarstatyn Stortorget
Populäre Jaques Schultze tar oss med på en kuslig
vandring i Malmö Centrum. Vi får höra talas om spöken,
mord, kungar som drar kniv och häxprocesser och andra
ruggiga saker varvat med skojiga anekdoter.
Turen tar ca 90 min.
Sista anmälningsdag den 15/8 till (CR), helst mejl.
Pris 100:- insättes på föreningens PG senast 22/8.

September - aktiviteter
Vinkunskap 4
Vi träffas fem måndagar,
9/9, 23/9, 7/10, 28/10 och 11/11
kl. 18.30 – 20.30
i SPF Fridhems lokal på Köpenhamnsvägen 13

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 12/9

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 85 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 (BE) gärna per mejl senast den 9/9.

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 Gunilla Wallgrund gärna per mejl gunilla.wallgrund@gmail.com eller tfn 072-3190214 senast
torsdagen den 20/6.
Pris:1 000 kr per person, inbetalas efter bekräftad
anmälan till föreningens PG senast den 15/8.

Malmö Opera 75 År
Här kommer polisen…..
Måndagen 9/9 kl. 14.00

Ewa-Gun Westford Skånes mest kända polis berättar
minnen.
Efter föredraget serveras vin med toast Skagen eller
kaffe och kaka.
Plats Restaurang KP, Posthusplatsen 4 (bakom
Centralen).
Anmälan senast den 1/8 till (LME) gärna via mejl.
Pris: 230:- inkl vin och Toast Skagen eller 150:- för
kaffe och kaka betalas till vårt PG senast 15/8.

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.

firas med en Jubileumskonsert i två akter
Söndagen den 22/9 kl. 13.00
Medverkande bl.a. Helen Sjöholm.
Konferencierer Kalle Lind och Sara Lehmann.
Den 23 september 1944 var en stor dag i Malmös teaterhistoria – under brinnande världskrig invigdes Thalias
tempel vid Fersens väg. Malmö fick en ny stadsteater
där musikteater, dramatik och balett samsades på scenerna.
Malmö Operas teaterhus öppnade för 75 år sedan och
har sedan dess spelat en väsentlig roll i södra Sveriges
kulturliv. Under de senaste tre decennierna har den stora
scenen ägnats musikdramatiken; opera och musikal –
teatern är nu Sångens hus.
Anmälan till (LME) senast 1/7 helst via mejl.
Pris: 505 :- insätts på vårt PG senast 15/7.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 24/9 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
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Oktober - aktiviteter

Oktober - aktiviteter fortsättning

Vandring i naturreservat
Onsdagen 2/10 kl. 10.00.
Välkommen till höstvandring på
Bunkeflo Strand,
Nu är det dags för vandring längs
stranden i Bunkeflo,
Malmös största naturreservat.

Foto: Gunilla Bratthall

Vi träffas som vanligt vid busshållplatsen, kl.10.00, Linje 6,
hållplats Betalstationen.
Tag med något att fika och gärna en kikare (om Du har).
Som vanligt, bra skor och vindtåliga kläder.
Promenaden går på stig och asfalt. Välkommen till en skön
Upplevelse med växter och fåglar!
Anmälan till BG senast 16/9. Gärna med mejl.
Max 25 personer.

LJUVLIGA TIDER STUNDAR….
Bussresa till Alsace och Mosel.
12 – 19 oktober 2019
Från Malmö via Rödby-Puttgarden med lunchuppehåll
när vi nått Tyskland. Färden fortsätter till Kassel där mid dag och övernattning väntar. Efter riklig frukost beger vi
oss mot Heidelberg för lunch och så småningom når vi
fram till det charmiga Colmar där vi ska tillbringa 3 nätter.
Middag på närliggande restaurang varje kväll.
Superba vinprovningar i de vackra omgivningarna.
Utflykt och båttur i Strasbourg följt av ytterligare vinprovning innan vi lämnar Colmar. På väg mot Bernkastel
Kues gör vi stopp i Luxemburg för lunch.
Två nätter stannar vi i Bernkastel med middag där vi
provar de kända Moselvinerna.
Fylld av många goda minnen och upplevelser ställer
vi kosan norrut. Vi stannar för lunch i närheten av Hamm
och når så småningom Celle för middag och övernattning
Vår resa närmar sig sitt slut . Lunch i Burg innan vi på
nytt kliver på färjan för att bege oss hemåt.

ETT MECKA FÖR SKULPTURÄLSKARE
UNIK CHANS MAN INTE FÅR MISSA.
Onsdagen den 9/10
Den Kongelige Afstöbningssamling i Köpenhamn är unik i
sitt slag. Ej öppet för allmänheten. Öppet endast för grupper efter reservation.
Här kan man se de mest berömda mästerverken utan att
besöka världens alla hörn. Detta unika museum har kopior av mästerverk alltifrån antiken till renässansen som i
många fall är bättre bevarade än originalen.
En del original existerar heller inte längre. Guidad rundtur.
Var och en tar Öresundståg till Köpenhamn H, där vi
sammanstrålar kl. 12.00 för att ta buss till muséet.
Rundturen startar kl. 13.00.
Sista anmälningsdatum15/9 till (CR), helst mejl.
Sista inbetalningsdag till vårt PG 29/9.
Pris105:- kronor. I priset ingår entréavgift och guidad
visning.

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.

Pris för del i dubbelrum 12750:-/person. Enkelrumstillägg 1800:-/pers.
I priset ingår: Buss, broavgift, färjeavgift, motorvägsavgifter, luncher nämnda i programmet. Hotell med
frukost och middag, guidade vinprovningar och utflykter, reseledare och vinspecialist
Lunch på egen hand i Strasbourg , Alsace och
Bernkastel.
Intresseanmälan mottages av (CR) senast 1/8.

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 17/10

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 85 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 (BE) gärna per mejl senast den 14/10.
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Oktober - aktiviteter fortsättning
Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 29/10 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

HÖSTFEST! på KP fredagen 8/11

Efter en välkomstdrink serveras bakade betor med
getost – Grillad ryggbiff – Glass med varma hallon.
1 glas vin/öl eller vatten ingår.
Efter avnjuten mat blir det dans med ”Svänggänget”
Allt till det fashionabla priset 445.- (subventionerat
av föreningen)
Anmälan tidigast den 14/10 och sista anmälningsoch betalningsdag 1/11.
Anmälan till (CR). Inbetalning till vårt PG.

Kommande aktiviteter fortsättning

Wienerafton på Malmö Live
Söndagen 5/1 2020 kl. 18.00
Trettondagsafton firar vi traditionsenligt med wienermusik
Kvällen börjar i konsertsalen med virvlande valser och
mäktiga marscher med Malmö SymfoniOrkester.
MEDVERKANDE:
Malmö SymfoniOrkester
Rainer Honeck, Stehgeiger/dirigent
Johan Dalene, violin
Esmeralda Moberg, presentatör
Efter konserten arrangeras dans i foajén från kl. 20.30
Info (LME).

Tosca på Malmö Opera
Lördagen 8/2 2020

Giacomo Puccini var på höjden av sin skaparkraft, när
han komponerade Tosca. I centrum för detta passionerade drama står operasångerskan Floria Tosca, hennes älskade, konstnären och frihetskämpen Mario Cavaradossi och den grymme, maktfullkomlige polismästaren Scarpia.
OBS. Anmälan till (LME) tidigast den 21/10 kl. 10.00

Återkommande aktiviteter
Brandkårens Julgala
lördagen den 7/12 kl 15.00
på Slagthuset
Det är nåt visst med
Brandkårens Orkesters
julgnistrande gala……….
I år medverkar bl a
Gunilla Backman och Martin Kagemark
Presentatör Marianne Mörck
Dirigent Russel Harris
Bindande anmälan till (KL) senast 14/7
Pris 425 kr inbetalas till vårt PG senast 27/9
Biljetterna hämtas på Tuppen 4/11 kl. 11.00-12.00

Stavgång eller promenad
på Ribersborgsstranden.

Onsdagar kl. 10.00, samling brygga 3
- buss 7 hpl T-bryggan.
Vi börjar igen efter sommaruppehållet
den 14/8 och slutar den 4/12
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 börjar igen den 13/8 och slutar den 3/12
Ingen föranmälan.
Är du intresserad av att vara aktivitetsledare kontakta någon i styrelsen..

Allsång på Operan!
Lördagen 7/12 kl. 13.00
Bowling
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 Pris Kr 200.
OBS. Anmälan till (LME) tidigast den 21/10 kl. 10.00

ENTRÉ/ VÄRNHEM, 3:e vån.
Vi spelar varje tisdag, start kl. 14.15
Vi börjar igen efter sommaruppehållet den 3/9
och slutar den 17/12..
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

Sid 7.....

Återkommande aktiviteter forts

Boule torsdagar – kl. 14.00
Pildammsparken.

Banorna ligger utmed Carl Gustavs väg.
Tag med egna klot
Ingen föranmälan. Inget sommaruppehåll.
Vi spelar när vädret tillåter fram t o m 26/9
Kontaktperson Birgitta Björk 040-611 65 01

Golf på Hylliekrokens golfcenter
Måndagar kl. 10.00
Vi börjar efter sommaruppehållet den
5/8 och spelar när tillåter fram t o m 18/11.
Vår ”Hemmabana” är Hylliekroken, Limhamnsvägen
85, där vi finslipar formen och kanske går en runda på
9-hålsbanan. Vi träffas vid entrén till shopen.
Andra golfbanor spelar vi på efter överenskommelse.
Ingen föranmälan.
Kontaktperson och info Monica
Flink monica.flink@pukan.se 070-892 79 77.

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

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.

Oktober
- aktiviteter
fortsättning
Anslagstavlan
fortsättning

Hemsidan

malmo.aktivaseniorer.com
information från webmaster Sten Ullerud
Hemsidan tickar på med ett snitt på 50 besöksmarkeringar om dagen.
Vi har fått in en hel del intressanta reportage från flera
aktiviteter som presenterats på hemsidan.
Om du är med på någon aktivitet skriv några rader och
skicka in till
stenull@telia.com Ta gärna några bilder eller be någon i
gruppen att hjälpa till med fotograferingen.
Tänk på att eventuella programändringar eller nyheter
mellan programbladen finns inlagda på hemsidan.
Med Vänliga Hälsningar
Sten Ullerud
- stenull@telia.com - 070 553 29 20

Föreningsstämma
Aktiva Seniorer Malmö 190322
Årsmötet för 2019 avhölls stadgeenligt i SPFs lokaler
vid Rundeln, Baltzarsgatan 1 med 70 st medlemmar
närvarande.
Jan Steimer och Louise-Marie Eriksson valdes till ordförande resp. sekreterare för årsmötet.
Medlemsavgiften för 2020 beslutades av årsmötet till
150 kr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Per Landgren, ordförande i valberedningen läste upp
valberedningens förslag till ny styrelse för 2019.
Peter Persson omvaldes av årsmötet till föreningsordförande för ytterligare ett år.
Avgående ledamöter är Gunilla Wallgrund och Janet
Garsén-Lagerström. Kerstin Ahl avgick på grund av
hälsoskäl.
Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Anna-Lena
Törnkvist och Berit Eskilsson, på två år. Karin Larsson
och Lena Hörnstedt Persson omvaldes på två år. Övriga ledamöter i styrelsen och revision är oförändrat.
Per Landgren omvaldes i valberedningen och Inge
Garstedt, båda på ett år.
Valberedningen innehåller en vakans.
Avgående ledamöter i styrelsen och Gunhild Karlsson,
resursgruppen, avtackades.
Efter årsmötet underhöll PRO-kören med kända melodier och gamla örhängen. Ett mycket trevligt och uppskattat framträdande.
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STYRELSEN FÖR AKTIVA SENIORER I MALMÖ

Foto: Jan Steimer

Styrelsen 2019 vald vid årsmötet 22/3 2019
Bakre raden:
Främre raden:

Peter Persson, Lena Hörnstedt Persson, Karin Larsson och Tommy Paremo,
Björn Gustafsson, Louise-Marie Eriksson, Anna-Lena Törnkvist och Christine Rosenkvist
Berit Eskilsson saknas på bild

Peter Persson, ordförande
Björn Gustafsson, vice ordförande
Louise-Marie Eriksson, sekreterare
Karin Larsson, kassör
Lena Hörnstedt Persson, medlemsansvarig
Berit Eskilsson, ledamot
Anna Lena Törnkvist, ledamot
Christine Rosenqvist, ledamot
Tommy Paremo, ledamot
Vakans

040-47 09 07
070-651 34 68
070-777 69 01
070-677 56 65
040-47 09 07
070-687 02 69
070-349 30 17
040-640 40 12
072-273 62 95

(PP)
(BG)
(LME)
(KL)
(LP)
(BE)
(AT)
(CR)
(TP)

pegepe@telia.com
bjorngustafsson10@gmail.com
louisemarie@telia.com
karine.la@telia.com
lena.hrnstedt@telia.com
beriteskilsson69@gmail.com
anna-lena.tornkvist@ownit.nu
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 12/8. 9/9, 14/10 kl. 10 - 12. Du träffar medlemmar i styrelsen.

Nästa program kommer ut i mitten av oktober

