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Program våren 2022

Medlemsavgift 150 kr per år. Betalas till bankgiro 5120-1044 senast 31/1 2022

Besök vår hemsida: Kalmar.aktivaseniorer.com

ATT TÄNKA PÅ VID ANMÄLAN TILL EN MEDLEMSTRÄFF.
Anmälan görs helst via E post till den person som är nämnd som ansvarig för träffen.
Eventuell kostnad betalas in till bankgiro 5120-1044. Notera avsändare och datum för
träffen.

Studiecirklar

Vi kan ordna egna studiecirklar eller delta i Medborgarskolans ordinarie cirkelutbud.
Våra medlemmar får 20% på kursavgiften. Hör av Dig om Du har något önskemål.

Medlemsförmåner

Som medlem i Aktiva Seniorer har du många förmåner. Se vidare Aktiva Seniorers
hemsida www.aktivaseniorer.com
Avtal har träffats med NORDWAY STORE, gällande dator och mobiltelefon. 10%
rabatt på servicepriser. Vid hembesök fungerar gällande RUT-avdrag. Klicka på länken
http://seniornet.nwcloud.se/aktiva.pdf för aktuell prislista.

Foto: Stig J

RESERUTAN

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.

Valberedning

Jan Eriksson		
0708 819191		
5671eriksson@telia.com
Lillemor Sörenson
0485 34495		
lillemor.sorenson@hotmail.com
Har du lust och viljan att hjälpa till med att delta i styrelsearbete, eller annan uppgift i
vår förening, är Du välkommen att kontakta någon i valberedningen.

VIN och SPARRISRESA Tyskland 9-14 maj 2022
Vi åker med Gårdbybuss.
Totalt 6 dagar. Vårt mål är Rheinland/Pfalz i södra Tyskland. Det blir sparris och vin.
Vi övernattar i Bremen första natten. Vidare till Reilingen och hotell Achat där vi bor
tre nätter. Vi besöker vingårdar och bjuds på sparrislunch. På hemvägen övernattar vi i
Hamburg på Hamburg Stilton Hotell. Späckat program där nästan allt ingår.
Halvpension på hotellen.
Samtliga provningar. Sparrislunch. Bussfika och trevlig samvaro.
Kostnad 7580 kr per person i dubbelrum.

KINA
Stormakten i öster som hörs och syns mycket och som vi vet så lite om. Dan-Åke Tinnert har varit verksam i Kina en längre tid tar oss med på en spännande och intressant
resa. Under 20 års tid har Dan-Åke på nära håll upplevt samhället med kulturupplevelser och dito krockar som skiljer våra kulturer starkt åt.
Kaffe/te och enklare smörgås ingår.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Måndag 24 januari klockan 14.00
Stensbergs servicehus, Ståthållaregatan 35, Kalmar
100 kronor betalas i förväg på bankgiro 5120-1044
Till Lars B senast 17 januari. Tlfn o Epost, se baksidan

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Du kallas härmed till årsmöte. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar serveras
smörgås med vatten/lättöl. Till kaffet en stunds underhållning av Lasse Trofast, en
mycket folkkär underhållare.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Torsdag 24 februari klockan 14.00     
S:t Kristoffers Väg 3 Kalmar
Ingen kostnad för medlemmar.
Till Rune senast 14 februari. Tlfn o Epost, se baksidan.     

F12 – KALLA KRIGET
Har Du verkligen glömt detta?! Kalla kriget! Järnridån under 60 – 70 talet! Sydöstra
Sverige låg mitt i händelsernas centrum.
Johan Barkevall, major på F12, berättar om vad som verkligen hände……….
Kaffe/te med smörgås o kaka serveras
TID Måndag 21 mars    klockan 14.00   
PLATS Stensbergs servicehus, Ståthållaregatan 35, Kalmar
KOSTNAD 100 kronor. Betalas i förväg till bankgiro 5120-1044
ANMÄLAN Till Gunilla G senast 11 mars. Tlfn o Epost, se baksidan    

FLÄRDKVÄLL
Vi återkommer med vår populära flärdkväll. På damsidan är det ”Sol & Vindar” Färjestaden, med Annica Samuelsson som presenterar vårens nyheter. På herrsidan, Kapp
Ahl i Färjestaden med Therese Järbrink som presenterar herrmodet.
Mingeltallrik med cider.
TID Måndag 25 april klockan 14.00
PLATS S:t Kristoffers Väg 3, Kalmar
KOSTNAD 100 kronor. Betalas i förväg till bankgiro 5120-1044
ANMÄLAN Till Gunilla G senast 11 april. Tlfn o Epost, se baksidan

NATURUPPLEVELSE PÅ ÖLAND

Mör vårens orkidéer. Thorsten Jansson tar oss med på en vandring på det
öländska allvaret. Thorsten har skrivit ett antal böcker om vårt Öland och kan
den öländska faunan och naturen mycket väl.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Måndag 16 maj klockan 10.00
Station Linné, söder om Skogsby Öland.
100 kronor. Betalas i förväg till bankgiro 5120-1044
Till Lars B senast 9 maj. Tlfn o Epost, se baksidan.

STENSJÖ BY
1-dagsutflykt till Stensjö By norr om Oskarshamn.
Vi åker med Gårdbybuss. Väl i Stensjö By tar vi en fikapaus. Kaffe med fralla. Därefter
guidas vi av Hans Nilsson. Detta tar ungefär 1,5 tim. Det kan bli lite att gå, men för den
som vill finns det möjligheter att sätta sig ner en stund. När vi tycker vi är klara med Stensjö By styr vi färden mot Timmernabben och Nabbens Rök & Fisk. Där äter vi gemensam
lunch. Här går också att köpa med sig något av havets läckerheter. Åter hemma ca 16.00
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Onsdag 1 juni
Bovieran  09.00 Rasta 09.15
300 kronor. I utflykten ingår buss, fika och lättare lunch.

Senast måndag 16 maj till Lars B. Tlfn o Epost, se baksidan.OBS. begränsat antal
       platser.

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.

OBS! VÄNLIGEN RESPEKTERA SENASTE ANMÄLNINGSDAG

