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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Vintern har så här långt inte straffat oss med snö, slask och annat ruskväder. Redan nu kan man
se viss aktivitet bland buskar och blommor.
Program 1 innehåller ett brett spektrum av olika aktiviteter. Något för alla känns det som. Våra luncher är fortsatt välbesökta men alltid plats för fler.
Intresset för våra aktiviteter är som vanligt stort och det gäller att vara ute
i god tid för att komma med.
GLÖM INTE VÅRT ÅRSMÖTE DEN 27 MARS.
Har du någon tanke/idé om aktivitet? Hör då av dig till någon i styrelsen.
OBS!
Första anmälningsdag till aktiviteterna är den 17 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 (finns på adresslappen) och telefonnummer vid anmälan.
GLÖM INTE ATT ANGE VID INBETALNING FÖR VILKEN
AKTIVITET DEN GÄLLER.
Väl mött
Peter Persson

Sid 2.....

Mars - aktiviteter

LUNDS DOMKYRKA
Torsdagen 5/3 kl. 13.00
En guidad tur i Domkyrkan från
medeltiden och till våra dagar.
Vi får ta del av vår egen danska
historia och spännande levnadsöden.
Pris 80:- inkl. guidning.
Vi samlas utanför entrén till Domkyrkan.
Anmälan till (CR), helst mejl, senast 25/2.
Betalning till föreningens PG senast 28/2.
Vid betaln. glöm inte att ange ditt namn och aktivitet.

Mars - aktiviteter fortsättning

KALLELSE TILL
Årsmöte Aktiva Seniorer i Malmö
Fredagen den 27/3 kl 14.00.
Årsmötet 2020 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 av
manskören Phula Gubbar

En livsberättelse!
Tuppen tisdagen den 31/3
Insläpp kl. 16.45.

Natthav – en fotografisk upptäcktsresa
Tisdagen den 10/3 kl. 14.00
Magnus Lundgren, fotograf, visar sina unika bilder på
Teknikens- och Sjöfartens hus. Missa inte hans fantastiska foton av livet i havet. Vi träffas på museet.
Anmälan till (BG) senast den 28/2, max 30 deltagare.
Anmäl om du vill ha kaffe och kaka efter visningen.
Kostnad inträde 60 kr. Välkommen!

Vi börjar med kaffe och kaka därefter
föredrag av Maria Rosensköld
som kom till Sverige och Malmö från Holland 1943, med
sin svenske far, holländska mor och sex syskon, mitt
under brinnande krig.
Maria berättar om den dagbok som hennes far skrev
åren 1939-1943 och om Malmö på 50-talet samt sina 10
år i Colombia.
Pris 55 kr. I priset ingår kaffe och kaka.
Anmälan till (LME) helst via mail senast 28/2.
Betalning senast 10/3 till föreningens PG.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 31/3 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

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 12/3

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 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 9/3

April - aktiviteter
Jägersro
Lunchtrav torsdagen 9/4
Vi träffas vid informationen
på Jägersro klockan 11.00.
Vi inleder med en guidad stallbacksvisning. Därefter intar vi restaurangen där vi äter
Jägersros berömda ärtsoppa med tillbehör och pannkaks
buffé med godsaker.
Där följer vi också lunchtravet med första start kl. 12.20.
För endast 100 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.
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April - aktiviteter fortsättning

April - aktiviteter fortsättning
………..fortsättning

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 16/4

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 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 13/4.

Vårkonsert med
Malmö Brandkårs
Orkester & Petri Sångare
Slagthuset lördagen18/4 kl 19.00
Musik från Chess, Kristina från Duvemåla
och ABBA:s poplåtar framförs av Janne Åström,
Anki Albertsson, Christer Nerfont och Ulrika Skoglund
Konferencier: Marianne Mörck
Dirigent: Jörgen Flink
Pris 425 kr. Anmälan till (KL) senast 27/2.
Betalas till vårt PG senast 13/3
Biljetter hämtas på Tuppen 30/3 kl 11.00 – 11.30

I priset ingår:
Flyg t.o.r. Transfer till och från flygplatsen.
Inhyrd buss med chaufför alla dagarna.(utom Venedig)
3 nätter i Treviso, 4 nätter i Desenzano del Garda
med frukost och middag alla dagarna. Alla utflykter jämte
vin- och grappaprovning.
Vid programmets pressläggning var aktuella parkeringsoch trängselavgifter ej klara, varför smärre justeringar av
priset kan förekomma.
För genomförandet av resan krävs minst 20 deltgare
För ytterligare information och intresseanmälan
kontakta (CR) senast 5/3, helst mejl.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 28/4 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

Maj - aktiviteter

Dags för vandring bland fåglar och blommor!
Upplev naturen utan stress!

ITALIEN I VINETS TECKEN 23 - 30/4

Följ med och upplev sagolik natur,
ljuvliga viner i härlig gemenskap.
Vi flyger direkt med SAS till Venedig.
Vi bor 3 nätter i Treviso, Venedigs lillasyster.
Provsmakar viner från 3 olika vindistrikt.
Bekantar oss med Bassano del Grappa som
inspirerat till filmen Broarna i Madison County.Testar
Grappa på en fashionabel anläggning innan vi lämnar
Treviso för att bege oss till södra delen av den vackra
Gardasjön.4 nätter i Desenzano del Garda.
Båttur på Gardasjön, vinprovning i Bardolino.
Vi kan inte missa Verona och Julias balkong.
Låter oss förföras av Valpolicelladistriktets kända viner
med bl a Amarone. Venedig med lokala transporter.
Pris 14680: enkelrumstillägg 1050:Fortsättning…….

Nu är det dags att följa vårens fåglar och tidiga blommor.
Vi samlas vid busshållplats Betalstationen, linje 4 mot
Bunkeflostrand, tisdagen 5/5, kl. 10.00. Vi kommer att
gå en något annorlunda väg än den vi brukar.
Lätt vandring med bra skor, ryggsäck med fika, gärna en
kikare och ett glatt humör.
Anmälan till (BG) tidigast 8/4 och senast 29/4.
Gärna med mejl. Max 25 personer.

Operett Orfeus i underjorden
av Jacques Offenbach.
Malmö Opera
Söndagen den 10/5 kl. 16.00
När Orfeus älskade maka Eurydike dör måste Orfeus
ner i dödsriket för att hämta hem henne.
Vi får ser hur det går med det!
Anmälan, helst via mejl, till (LME) senast den 28/2.
Vi har reserverat 22 biljetter.
Pris: 505:- insätter på vårt PG senast den 6/3.
Biljetterna hämtas på Tuppen måndagen den 16/3 kl.
11.00-11.30
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Maj - aktiviteter fortsättning

Maj - aktiviteter fortsättning
Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 26/5 kl. 17.00 - 19.00

MAGISKT I HALLAND
Onsdagen den 13/5

Magin börjar hos Svedinos flyg- och bilmuseum. Vi förflyttar oss till början av förra seklet då samlingen startade och består nu av 100-tals bilar och inte mindre än
40 flygplan . Ett måste för den flyg- och motorintresserade. Också i början av förra seklet startades Halmstadgruppen - ett magiskt kraftfält i svensk 1900-talskonst.
Här fåt vi guidad rundtur bland mästerverken och också
tillfälle att se utställningen med surrealistiska kvinnor i
konsten.
Vi startar utflykten fr Malmö Opera kl. 8.30.
Pris 690:- kronor.
I priset ingår buss, entréavgift Svedinos, förmiddagsfika,
lunch, entréavgift Mjellby konstmuseum och guide på
konstmuséet.
Anmälan senast den 1/5. till CR) helst mejl.
Betalning senast 8/5 till föreningens PG
Vid betaln. glöm inte att ange ditt namn och aktivitet.

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 14/5

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 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 11/5.

Möllevången i mitt hjärta -

följ med Jeanette Rosengren på
vandring onsdagen 20/5 kl 14.00.
Samling vid statyn på Möllevångtorget.
Vi får ta del av personer och hädelser ur Möllevångens
historia. En klassisk arbetarstadsdel i Malmö som befolkats med författare, politiker och vanliga knegare.
Vi lyfter fram personöden, arkitektur, arbetsplatser och
nöjesetablissemang. Promenaden tar ca 1½ timme.
Anmälan till (AT) senast den 30/4 helst via mail.
Pris 170 kr betalas till vårt pg senast den 7/5.

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

Juni - aktiviteter

Bulltoftaparken bangolf
Tisdagen 2/6, kl. 12.00

Vi spelar bangolf, kostnad 30 kr
Ta med förtäring. Vid ösregn inställt.
Buss 6 (gamla IKEA hållplatsen)
Ingen föranmälan. Info Sainy Wesslund 070-7556954
Mejl sainy.wesslund@telia.com

ROSENBORGS SLOTT
Onsdagen 10/6. kl. 12.00
I Kongens Have ligger det ståtliga slottet,
som är präglat av Christian IV:s färgrika
personlighet. En guidad tur för oss genom
praktfulla salar, vår danska historia och spännande
hemligheter avslöjas. I 400 år har de kungliga
samlingarna och Kronjuvelerna bevarats här.
Vi har s.k. whispers med så att alla kan höra.
Följ med Du också till det vackert belägna slottet!
Vi samlas inne på Hovedbanegården i Köpenhamn
(på sidan som vetter mot Tivoli) och tar bussen till
slottet.
Pris: 330:- kronor
I priset ingår entréavgift, guide och whispers.
Anmälan till CR, helst mejl, senast 30.5.
Betalning till föreningens Pg senast 4.6.
Vid betaln. glöm inte att ange ditt namn och aktivitet

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 5.....
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Juni - aktiviteter fortsättning

Skissernas Museum
Tisdagen den 30/6 kl. 14

Trivsellunch/månadsträff
”Gamla”, nya och blivande medlemmar
Torsdagen den 11/6

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 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 8/6.

Grillfest – Ribersborgstranden
Tisdagen 23/6 kl. 15.00

OBS Preliminär datum
Nya grillplatsen ligger väster om lekplatsen.
Buss 7 hållplats Potatisåkern är närmast. Grillen börjar
tändas vid ca kl.14.30-tiden.
Tag med sittunderlag och det Du vill grilla och förtära.
Ingen föranmälan. Vid ösregn inställt.
Info Sainy Wesslund tel 070-7556954 eller
Mejl sainy.wesslund@telia.com

Bakken
Torsdagen den 25/6 kl. 10.00
Efter mångas önskemål upprepar
vi succén även i år.

Vi bänkar oss för en riktigt dansk frokost /lunch med 2
sorters sill,räkor, ägg, fiskefilet med remoulade, fläskesteg med rödkål och kycklingsallad. En dryck ingår, öl,
vin eller vatten.
Om man känner för det kan man ur egen ficka beställa
en ”lille en”.
Mätta och belåtna roar vi oss av hjärtans lust i en spännande 5-kamp.
Vi träffas vid Pressbyrån inne på Malmö C kl. 10.00.
Pris 375:- svenska kronor.
I priset ingår:
Lunch, Entréavgift, Kostnad för 5-kampen.
Var och en löser sin tågbiljett.
Anmälan senast 1/6 till (CR), helst mejl.
Betalning till föreningens PG senast 10/6.
Vid betaln. glöm inte att ange ditt namn och aktivitet.

Här finns världens största samling av skisser, modeller
och förlagor till svensk och internationell offentlig konst.
Förutom den fasta utställningen visas verk av den
Svenske konstnären Jockum Nordström, verk som tidigare inte visats i Sverige men bl.a. i England och USA.
Vi träffas utanför muséet.
Ta tåget till Lunds Central. Från Lund C kan du ta stadsbuss 7 mot Östra Torn via Sparta, avstigning antingen
på hpl Biskopshuset för att nå museet genom parken,
2 min, eller hpl Sölvegatan precis bakom museet.
Anmälan till (LME) helst via mail, senast den 31/5.
Pris: 92:-/pers. inkl. entré och guidning inbetalas till
Föreningens PG senast den 10/6.
Museét har även en mycket uppskattad restaurang.

Pubträff på Södervärns Krog
S. Förstadsgatan 100
Tisdagen 30/6 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

Kommande aktiviteter

Årets Sverigeresa GOTLAND 19 - 23/8
Ringmuren, rosorna och raukarnas ö

Kom med och upplev den storslagna naturen
som i århundranden lockat besökare.
Flyg från Sturup till Visby.
Centralt hotell i Visby med frukost och middag.
Stadspromenad i Visby, den vackra Ekstakusten,
Hoburgsgubben, Bro kyrka, Bunge friluftsmuseum,
Prinsessan Eugenies sommarviste Villa Fridhem, Fårö och
Bergmancenter är en del av våra upplevelser
Givetvis gör vi stopp för för fm-fika och lunch.
Pris 9185:- Enkelrumstillägg 900:I priset ingår: Flyg Sturup t.o.r. Transfer t o.r. flygplatsen i
Visby. Inhyrd buss med chaufför.
Hotell med frukost och middag alla dagarna.
Förmiddagskaffe och luncher
Entréavgifter och guidade rundturer,
Var och en tar sig själv till Sturup där vi samlas inför
avresan.
Minst 20 deltagare krävs för att resan ska genomföras.
För ytterligare information och intresseanmälan
kontakta (CR), helst mejl, senast 19/6.
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Återkommande aktiviteter

Anslagstavlan fortsättning

Boule torsdagar – kl. 14.00

Pildammsparken
Banorna ligger utmed Carl Gustafs väg..
Tag med egna klot.. Ingen föranmälan..
Återstart till våren den 2/4. Vi spelar när vädret tillåter
fram t o m 24/9
Kontaktperson Birgitta Björk 040-611 65 01

FAS-GOLF 2020 DEN 6-7 MAJ

AKTIVA SENIORER KUNGSBACKA HÄLSAR
VÄLKOMMEN TILL EN 2-DAGARS GOLFTÄVLING
SJÖGÄRDE GOLFBANA , FRILLESÅS

Bowling

ENTRÉ/ VÄRNHEM, 3:e vån.
Vi spelar varje tisdag, start kl. 14.15
Vi håller på t o m den 28/4
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

DEN 6 maj SPELAR VI EN SINGELTÄVLING SLAGTÄVLING DAM / HERR
DEN 7 maj SPELAR VI EN PARTÄVLING 4-BOLL
BÄSTBOLL
TÄVLINGSLEDARE : Ernst Wolbert, 0705900111
ernst@erwo.se
HJÄRLIGT VÄLKOMNA
CHRISTINA TORILDSDOTTER ORDFÖRANDE

Golf på Hylliekrokens golfcenter
Måndagar kl. 10.00

Vi börjar igen 20/4 och spelar när vädret tillåter.
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
mm.flink42@gmail.com 070-892 79 77.

PRIS FÖR ARRANGEMANGET SOM INKLUDERAR
greenfee + förtäring + priser 1.150 kronor / per spelare
Inbetalning ska ske senast 15 april
till Kungsbacka Aktiva Seniorer på BG 5270-7890
märk betalningen men KBA FAS + namn
VID AVBOKNING EFTER DEN 24 april BETALAS
ENDAST 600 KR TILLBAKA
Mer info och anmälningsblankett finns på vår hemsida malmo.aktivaseniorer.com

Stavgång eller promenad
på Ribersborgsstranden.

Onsdagar kl. 10.00, samling brygga 3
- buss 7 hpl T-bryggan. (P-platsen)
Vi slutar den 20/5 och börjar igen 12/8 och fram till 2/12
Info Ulla-Britt Bersveden 070-5412625 eller
Catarina Johnsson 073-5099528. Ingen föranmälan.

Anslagstavlan

Medlemsavgiften

Du har väl inte glömt
att betala medlemsavgiften för 2020.
Årsavgiften 150 kr sätts in på vårt PG .
Vid betaln. glöm inte att ange ditt namn och Årsavgift

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.
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Bilder från aktiviteter

Hemsidan

malmo.aktivaseniorer.com
information från webmaster Sten Ullerud
Statistik är alltid lika spännande information. Vi följer
hemsidans besöksräknare och kunde konstatera att vi
passerade 60,000 besökare i slutet av december.
Men jag vet att det är många av er som ännu inte tagit
steget in att besöka vår webbsida. Om du har en dator,
smartphone eller ”padda” så är det bara att gå in på
Google och skriva malmo.aktivaseniorer.com klicka
därefter på rubriken Aktiva Seniorer Malmö så är du
inne. Här kan ni läsa fylliga reportage med bilder från
flera av våra aktiviteter.
Här hittar ni även uppdateringar om vad som händer
mellan våra programutskick och så lägger vi kontinuerligt in information om eventuella ändringar, nyheter och
tips.

Sverigeresan 21 – 25/8
Vadstena och Göta Kanal
Text Christine Rosenqvist
Bilder: Christine Rosenqvist och Inglill Leach

Om ni vill ha lite hjälp så får ni gärna kontakta mig på
tel. 070 553 29 20 eller mejl stenull@telia.com.
Med vänliga hälsningar
Your Webbmaster
Sten Ullerud

Spöken, Häxor och Mord 29/8

Text: Gunilla Bratthall Bild: Björn Gustafssson
Guide: Jaques Schultze

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

Vinresa till Alsace och Mosel 12 – 19/10

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

Text: Christine Rosenqvist
Bilder: Mats Andersson och Gunilla Bratthall

Höstvandring 2/10
Text och bild : Gunilla Bratthall

Besök vår hemsida,
malmo.aktivaseniorer.com
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.

Där kan du kan läsa om fler referat och se
bilder från våra aktiviteter. Du kan även se om
det händer något extra mellan programutskicken.
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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

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 9/3. 14/4, 11/5 och 8/6 kl. 10 - 12.
Du träffar medlemmar i styrelsen.

Nästa program kommer ut i mitten av juni

