HÖST/VINTERPROGRAM

Nr 3
2019

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Så var då sommaren över för denna gång och höst och vinter kommer med stormfart.
Låt oss hoppas att det inte blir alltför vildsint väder.
Intresset för våra aktiviteter är som vanligt stort och det gäller att vara ute i god tid för att
komma med.

Program 3 innehåller som alla tidigare program många olika aktiviteter. Förhoppningsvis
något som du tycker verkar trevligt och intressant. Musik för de flesta smaker, resor och
diverse föredrag är en del av innehållet.

GLÖM INTE VÅR HÖSTFEST DEN 8 NOVEMBER. (Se bifogad bilaga.)

Har du någon tanke/idé om aktivitet? Hör då av dig till någon i styrelsen.

OBS!
Första anmälningsdag till aktiviteterna är den 21 oktober 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.
Glöm inte att ange vid inbetalning vilken aktivitet den gäller.

Väl mött

Peter Persson

Sid 2.....

Oktober - aktiviteter

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

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 29/10 kl. 17.00 - 19.00
Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för de 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

November - aktiviteter

November - aktiviteter fortsättning

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 14/11

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 11/11

Med tåg genom Europa
Tisdagen den 19/11 kl. 15.00
På Restaurang KP
Tåg har återigen blivit ett populärt sätt att resa, många
byter från flyg på grund av klimatskäl och upptäcker tjusningen med att resa på räls. Det lugna tempot ger tid till
eftertanke, samtal och läsning. Och bekväma fåtöljer
och stora fönster låter dig faktiskt se och upptäcka inte
bara resmålet utan också resvägen. Att man oftast kliver
av direkt i själva resmålet är en bonus.
Författarna och resejournalisterna Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén har skrivit elva böcker, bland
annat bestsellern Med tåg genom Europa. Under föredraget ger Marko praktiska tips för att underlätta planering och bokning av internationella tågbiljetter samt massor med inspiration till nya rälsäventyr.
Det serveras Tapas/ osttallrik/ Toast Skagen och 1 glas
vin Pris 250:-eller Kaffe med dopp 165:-.

HÖSTFEST! på KP fredagen 8/11 kl.18.00
Se även bilaga.

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.

I samband med anmälan måste du meddela vilken
förtäring som önskas.
Anmälan till (CR) senast 1/11, helst mejl. Max 40 personer. Beloppet insättes på vårt PG senast 10/11.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 26/11 kl. 17.00 -19.00

Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för de 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

Sid 3....

November - aktiviteter fortsättning

December - aktiviteter fortsättning

Blå Hallen i Höganäs
Fredagen den 29/11
Vi åker från Malmö Opera kl.9.00
och beräknas ankomma till Blå Hallen i Höganäs
efter en dryg timme. Där väntar den
innehållsrika julmarknaden. Joakim Bengtsson känd
från Antikrundan är numera en av delägarna
Några timmars flanerade bland stånden och sedan
promenad till Höganäs Saluhall där Julbuffé väntar.
Pris 665:-/person.
I priset ingår buss t o r Entré till Blå Hallen och Julbuffé.
Anmälan senast 15/11 till CR, helst mail.
Betalning till föreningens Pg senast 20/11.

December - aktiviteter
DINA SOCIALA RÄTTIGHETER
Tar du vara på dem?
På Tuppen tisdagen 3/12
Insläpp kl. 16.15

En vanlig missuppfattning är att man
måste gå ifrån hus och hem för att få rätt
till stöd. Så är inte fallet. Då får t.o.m ha
en slant på banken.
Christine informerar om bl a. bostadsbidrag,
äldreförsörjningsstöd och annat vi har rätt till.
Pris 40:- I priset ingår kaffe och kaka.
Anmälan till CR helst mail senast 20/11.
Betalning senast 29/11 till föreningens Pg.

Allsång på Operan!
Lördagen den 7/12 kl. 13.00
Insläpp kl. 12.00.
Var med och sjung med den
karismatiske Richard Söderberg.
Pris:200 kronor Anmälan till (LME) senast 25/10.
Betalning snarast efter bekräftelse till vårt BG.
Biljetterna hämtas på Tuppen måndagen den 4/11
kl. 11.00-11.30

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
Info (KL)
Biljetterna hämtas på Tuppen 4/11 kl. 11.00-12.00

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

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 9/12.

Januari - aktiviteter

Wienerafton på Malmö Live
Söndagen 5/1 kl. 18.00
Trettondagsafton firar vi traditionsenligt med wienermusik
Kvällen börjar i konsertsalen med virvlande valser och
mäktiga marscher med Malmö SymfoniOrkester och solister.
MEDVERKANDE:
Malmö SymfoniOrkester
Rainer Honeck, Stehgeiger/dirigent
Johan Dalene, violin
Esmeralda Moberg, presentatör
SCEN: Konsertsalen
INFO: Efter konserten arrangeras dans i foajén fr. kl.
20.30
Anmälan till (LME) senast den 24/10 helst via mail.
Pris: 404:- insätter på vårt PG senast den 28/10.
Biljetterna hämtas på Tuppen den 4/11 kl. 11.00-11.30

Föredrag
Torsdagen den 9/1 kl. 16.00
på KP-restaurangen.
Baserat på den nya boken
”En promenad genom stan - Malmömiljöer från en
svunnen tid” berättar Jeanette Rosengren i ord och
bild om människor, hus och miljöer ur vår stads historia.
Vi rör oss i flera centrala stadsdelar och jämför bilder
från då och nu.
Efter föredraget blir det Kaffe med dopp eller Vin med
osttallrik. Ange vid anmälan vilken förtäring du önskar.
Anmälan görs till (AT) helst via mail senast 22/12.
Pris för Kaffe med dopp 150 kr och för Vin med osttallrik 230 kr betalas till vårt PG senast 30/12.

Sid 4.....

Januari - aktiviteter fortsättning

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 16/1

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 13/1.

Januari - aktiviteter fortsättning

Besök hos SVT Malmö
Måndagen den 20/1 kl. 16.30
Stora Varvsgatan 2.
Vi samlas i receptionen kl. 16.15.

Besöket tar ca 1½ timme. Endast 15 deltagare, så först
till kvarn!
Anmälan till (AT) helst via mejl senast 2/1.
Personnummer tolv siffror ska anges vid anmälan.
Det är krav från SVT. Ingen kostnad.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 28/1 kl. 17.00 - 19.00

Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för de 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

BERLIN 23/1 – 26/1
BUSSRESA
Äntligen är den här efter mångas önskemål.
För oss Aktiva Seniorer med lagom stor grupp
4 dagar och 3 övernattning i denna sjudande stad.
Mycket centralt boende inkl. frukost.
Hotel Sorat Ambassador 350 met fr KaDeWe.
Middag varje kväll på närliggande restaurang
(även ankomstdagen) Entrébiljett till mässan
Grüne Woche där alla tyska regioner presenterar sina
produkter. Halvdags stadsrundtur ingår i resan.
En heldag fri för egna strövtåg.
Stopp för gränshandel på hemvägen.
Tänk på vad som ingår !
Pris 5195;. kronor för del i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 895:- kronor
I priset ingår inhyrd buss m chaufför,
Färja Gedser-Rostock t.o.r.
Buffé inkl. dryck ombord på färjan i båda riktningarna.
Hotell m frukost. Tre st 2-rätters middagar inkl kaffe.
Dryck ingår ej.
Entrébiljett till Grüne Woche. Stadsrundtur.
Intresseanmälan till (CR) helst mejl senast 10/11

Berlin känt för sitt nöjesliv –

En helt otrolig show ges på Friedrichstadt Palast.
VIVID GRAND SHOWVill du uppleva denna fest i ljus och glamour
tillkommer kraftigt rabatterat biljettpris 750:- SEK.
För deltagande anges det i samband med anmälan
till resan.!!

Kåseri om två excentriska herrar
Torsdagen 30/1 kl. 15.00.

På Restaurang KP
En rolig timme väntar oss när vi bekantar oss med
Fritiof Nilsson Piraten och Sten Broman i sällskap
av journalisten Ulf. R. Johansson.
Kryddat med anekdoter och händelser i deras liv.
Det serveras Toast Skagen och 1 glas vin Pris 165:eller Kaffe med dopp 85:I samband med anmälan måste du meddela vad
som önskas.
Anmälan till CR senast 8/1, helst mejl.
Beloppet insättes på vårt PG senast 15/1.

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.

Sid 5.....

Februari - aktiviteter
BLOMMOR,
BI OCH HONUNG
Torsdag 6/2 Kl. 15.00.

Sven-Åke Nilsson berättar om honungsproduktion och
bisamhälle. Tillfälle ges att smaka och köpa honung.
Efter föredraget serveras vin med toast Skagen eller
kaffe och kaka.
Plats: Restaurang KP, Posthusplatsen 4 (bakom centralen).
Anmälan senast 27/1 till (BE) gärna via mail.
Ange vid anmälan vilken förtäring du önskar.
Pris: 150:- inkl. vin och toast Skagen eller
70:- för kaffe och kaka betalas till vårt PG senast 27/1
OBS: Begränsat platsantal.

Februari - aktiviteter fortsättning

KRETSEUM
Tisdagen den 18/2 kl.
10.00
Kretseum – Kretslopp & Kuskapscentrum är navet i
VA SYDs pedagogiska verksamhet. Huset ligger i
Hyllie Vattenpark, bredvid Hyllie vattentorn.
Här lär vi på ett inspirerande och interaktiv sätt ut
hur vatten, avfall och energi hanteras i den hållbara
staden.
Utställningen tar med besökarna på en resa genom
staden som påvisar hur viktigt det är att leva hållbart
och göra medvetna val i vardagen.
Besöket är gratis.
Vi träffas utanför Kretseum.
Stadsbuss nr 6 Hpl Hyllie Vattenpark.
Anmälan till (CR), helst mejl, senast 1/2.

VINKUNSKAP 5
Vi träffas fem måndagar,
24/2, 9/3, 23/3, 20/4 och 4/5
kl. 18.30 - 20.30
i SPF:s lokaler på Köpenhamnsvägen 13
Tosca på Malmö Opera
Lördagen den 8/2 kl. 18.00.
Intrigen i denna berömda opera innehåller det mesta av
dramatik.
Politik, svartsjuka, tortyr, avrättningar, allt till musik som
Puccini komponerade när har stod på toppen av sin skaparkraft.
Pris: 505 kronor. Anmälan till (LME) senast den 17/11.
Betalas efter bekräftelse till vårt BG senast den 1/12.
Biljetterna hämtas på Tuppen 17/12 kl. 11.30-12.00

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 13/2

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 10/2.

Information 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,
tidigast måndagen den 13/1 kl. 10.00 och senast
måndagen den 27/1.
Pris: 1 000 kr per person, inbetalas efter bekräftad
anmälan till föreningens PG senast den 10/2.

Teatermuseet och utställningen
”Amiralen 80 år”.
tisdagen den 25/2 kl 13-15,
gör vi ett besök på Kalendegatan 5.

1940 startade Malmö stad bioteatern Amiralen och drev
den tills Malmö Stadsteater tog över som sin tredje scen
och döpte om till Nya Teatern. Senare övertogs den av
Julius, som bytte namn till Nöjesteatern. Efter guidningen blir det kaffe och kaka.
Kostnad 45 kr som inbetalas till vårt PG senast 10/2.
Anmälan till (AT) senast 4/2 helst via mail. Max 20
personer.

Sid 6....

Februari - aktiviteter fortsättning
Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 25/2 kl. 17.00 -19.00

Vi träffas på puben för att umgås över
ett glas öl eller vin och för de 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 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.

Återkommande aktiviteter

Återkommande aktiviteter forts

Boule på torsdagar kl 14.00
i Pildammsparken
Vi börjar igen 2/4 2020 och spelar när vädret tillåter.
Banorna ligger utmed Carl Gustavs väg.
Ingen föranmälan. Tag med egna klot.
Kontaktperson: Birgitta Björk 040-611 65 01

Bowling
ENTRÉ/ VÄRNHEM, 3:e vån.
Vi spelar varje tisdag, start kl. 14.15

Vi håller på tom den 17/12 och börjar igen 7/1 2020
En bana för 2-3 pers. kostar 100 kr/tim inkl. klot och
skor. Fri parkering 2 tim i Entrés garage.
Ingen föranmälan. Info Kerstin 040-6788403

Anslagstavlan
Årsmöte Aktiva Seniorer i Malmö

Golf
på Hylliekrokens golfcenter
Måndagar kl. 10.00
Vi spelar när vädret tillåter fram t o m 18/11 och börjar
igen 20/4 2020.
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

Vi kommer att ha vårt årsmöte fredagen 27/3 2020
Plats: Meddelas senare
I nästa programblad nr 1 som utkommer i mitten av
februari 2020 kommer mer detaljerad information.

Stavgång eller promenad
på Ribersborgsstranden.

Onsdagar kl. 10.00, samling brygga 3
- buss 7 hpl T-bryggan. (P-platsen)
Vi avslutar den 4/12 och börjar igen 15/1 2020
och håller på till 20/5 2020
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 avslutar den 3/12 och börjar igen 14/1 2020
och håller på till 19/5 2020
Ingen föranmälan.
Är du intresserad av att vara aktivitetsledare
kontakta någon i styrelsen

Är du intresserad av att engagera dig.......?
Vi söker aktiva seniorer till vår styrelse.
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 sammankallande i valberedningen
040-129287, 076-8421502 per.ag.landgren@gmail.com
Inge Garstedt
070-3886919, inge.garstedt@yahoo.com
eller någon i styrelsen så får du mer information.

Sid 7.....

Anslagstavlan fortsättning

Bilder från aktiviteter

Hemsidan

malmo.aktivaseniorer.com
information från webmaster Sten Ullerud

Tack för alla fina reportage som kommit in till hemsidan,
allt från spökvandringar till nunnor och vodka. Vi har
även fått en trevlig bild på promenadgruppen på besök i
Smygehuk.
Vi har nu haft veckans ordspråk / tänkvärda ord / citat
sedan starten i jan 2016. Det börjar bli svårt att hitta nya
så vi skulle gärna vilja ha lite hjälp.
Alla förslag är välkomna och kan skickas in till
stenull@telia.com
Naturligtvis får du även skicka ett foto som vi kan använda till veckans bild.
Fotot bör ha en upplösning mellan 0,3 - 0,5 MB eller
högre.
Tänk på att eventuella programändringar eller nyheter
mellan programbladen finns inlagda på hemsidan.

Flotten - picknick torsdagen 25/7 kl 18.00
Text och bild: Tommy Paremo

Malmö 2019-09-13
Med Vänliga Hälsningar
Sten

Resa till Frankrike 16 - 23/5

Text och Arrangemang : Christine Rosenqvist
Elisabeth Öjing-Nilsson och Christine

Foto:

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

Nunnor och Vodka 17/7

Reseledare och text: Christine Rosenqvist
Foto: Gunilla Bratthall

Promenadgruppen på besök i Smygehuk 9/7
Text: Ulla-Britt Bersveden Foto: Gerd Carnemalm

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.

Fler referat och bilder på
vår hemsida

Sid 8

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 11/11. 9/12, 13/1 och 10/2 2020 kl. 10 - 12.
Du träffar medlemmar i styrelsen.

Nästa program kommer ut i mitten av februari 2020

