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Program Hösten 2016

Medlemsavgift 150 kr per år. Betalas till bankgiro 5120-1044
Besök vår hemsida: www.kalmar.aktivaseniorer.com

Studiecirklar

Aktiva Seniorer i Kalmar samarbetar med Medborgarskolan. Vi kan anordna
egna studiecirklar eller delta i Medborgarskolans ordinarie cirkelutbud. Våra
medlemmar får 20 % rabatt på kursavgiften. Om du är intresserad av något av
kursutbud, eller har andra förslag, hör av dig till någon i styrelsen!
Medborgarskolan anordnar under våren bl a Smartphone-/iPhone-kurser,
Windows grundkurs och Ofﬁce-kurs för nybörjare.
Läs mer på www.medborgarskolan.se!

Boule och golf

Alla som är intresserde av boule eller golf kan kontakta Birger. (Tfn och
e-post, se ovan.)

Medlemsförmåner

Som medlem i Aktiva Seniorer har du följande förmåner: Olycksfallsförsäkring vid någon aktivitet som föreningen anordnar. Speciella erbjudanden från
SJ vid olika tillfällen (styrelsen håller sig uppdaterad ang. dessa). Aktuellt
medlemskort ska uppvisas.

Föreningens ändamålsbeskrivning

Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja
seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Vi är religiöst och
partipolitiskt obundna och har inte pensionärspolitiska frågor på vårt schema.
Biet i vår logga symboliserar värdet av ﬂit, bra organisation och sökande
efter livets goda.

Var god observera: Vi har gått över till bankgiro!

OBS! Vänligen respektera senaste angivna anmälningsdatum!

Madesjö hembygdsmuseum/Madesjö kyrka.
Utﬂykt med besök på muséet i Kyrkstallarna och i Madesjö kyrka.
Lunch kan ev intagas på Gerds Mat.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Mådag 29 augusti. Avresa kl 10.00
Samling för samåkning från IKEAs parkering
50 kr. Betalas helst i förväg till bankgiro 5120-1044.
Till Birger senast 15 augusti (tfn och e-post, se baksida)

Orrefors konstindustriella historia
Nils-Erik Gustafsson, ordförande i Glasrikets skatter, berättar om
Orrefors historia.
Kaffe/te med smörgås och kaka serveras.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Måndag 26 september kl 17.30
Stensbergs Servicehus, Ståthållaregatan 35, Kalmar
90 kr. Betalas helst i förväg till bankgiro 5120-1044.
Till Villy senast 16 september (Tfn o e-post se baksida).

ATT TÄNKA PÅ VID ARRANGEMANG AV UTFLYKTER OCH RESOR

Generellt gäller att anmälan är bindande om inget annat sägs.
Bokas hela arrangemanget via bussbolag som då står för utskick av faktura, gäller
bussbolagets regler och där ingår även avbeställnngsskydd mot avgift.
När föreningen bokar buss och chaufför och gör resten av arrangemanget själva,
kommer ofta frågan om avbeställningsskydd upp. Då gäller andra regler och då kan
följande vara till hjälp:
Anmälan är bindande då tiden för anmälan gått ut. Återbetalning sker endast om det
ﬁnns kölista som man kan ta deltagare från eller om deltagaren själv skaffar ersättare.
Man bör kolla med sitt försäkringsbolag vad som gäller vid resor som föreningen
själv anordnar.
Icke-medlemmar kan få deltaga i föreningens resor endast i mån av plats och bör
uppmanas att bli medlemmar. OBS! Föreningens olycksfallsförsäkring omfattar
endast medlemmar.

Sandby Borg
Helena Victor från Länsmuséet låter oss se och höra senaste nytt om
fynden och teorierna kring massakern i Sandby Borg på Öland.
Kaffe/te med smörgås och kaka serveras.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Måndag 24 oktober kl 17.30
Stensbergs Servicehus Ståthållaregatan 35, Kalmar
90 kr. Betalas helst i förväg till bankgiro 5120-1044.
Till Lillemor senast 15 okt. (Tfn och e-post se baksida)

Inför Julen
Kvällen går i Julens tecken.
Vi börjar med glöggmingel och lotteri. Därefter äter vi en ”kall jultallrik” + kaffe och kaka.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Måndag 28 november kl 17.30
Stensbergs Servicehus, Ståthållaregatan 35, Kalmar
150 kr. Betalas helst till föreningens bankgiro 5120-1044.
Till Agneta senast 18 nov. (Tfn o e-post se baksida)

RESERUTAN

Resa till Burg, Tyskland 29 – 30 oktober 2016
Vi åker från Kalmar Rasta 05.30 den 29 oktober. Färden går genom
Danmark till Rödby. Färja över till Puttgarden. Därefter Burg, som
ligger ca 10 km från Puttgardens färjehamn. I Burg stannar vi till och
shoppar ”livets nödvändigheter”. Därefter till hotellet för incheckning.
Egen tid för att ”upptäcka” den lilla staden Burg. Samling ca 18.00 för
vinprovning och gemensam middag. För den som så önskar är det (mot
tillägg) möjligt att senare delta i en whiskyprovning.
Preliminär kostnad ca 1650 kr/person för del i dubbelrum. Tillägg för
enkelrum. I priset ingår: Buss, färja, ﬁka, frukost, vinprovning, middag
och hotell. Hemkomst ca 1900 den 30/10.
Anmälan snarast till Rune 070 7774135.

