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Program hösten 2021

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

Besök vår hemsida: Kalmar.aktivaseniorer.com

Studiecirklar

Aktiva Seniorer i Kalmar, FAS 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 kursutbud,
eller har andra förslag, hör av Dig till någon i styrelsen! Datorn bjuder på många utmaningar, exempelvis nybörjarkurs, steg 2 nybörjare, ﬁler o mappar, fotohantering m.ﬂ.
HÖR AV DIG!!

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.

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.

Foto: Stig J

RESERUTAN
På grund av rådande Pandemi har vi inte haft möjligheter att planera någon
extra resa denna höst.
Dock har vi lyckats arrangera två dagsutflykter med buss. En i augusti och ytterligare en i september. Betänk att dessa båda utflykter har naturligt max resenärer
(plats i bussen). Se vidare i programbladet.

NORDVÄSTRA ÖLAND

1-dags bussutflykt till norra Öland. Buss utgår från Bovieran och Rasta Kalmar. Efter Alböke
svänger vi av mot Äleklinta för att åka utmed kustvägen, en av de absolut vackraste av alla små
vägar i Sverige. Vi kommer ut på alvaret och via ett antal färister kommer vi att passera Bruddesta fiskeläge. Ett snabbstopp här för att njuta av utsikten.
I Djupvik gör vi ett snabbstopp vid platsen där ”Föralinjen”, ett försvarsprojekt under 2:a
världskriget, hade sin pumpstation.
Så fortsätter vi norrut. Nu med kurs Sandvik, via kustvägen. Denna sträcka är stundtals mycket
smal och ibland livligt frekventerad av trafik. Omöjligt att möta fordon. Här har man av ”skrotsten”, efter dagbrytning av Ölandssten en gång i svunnen tid, byggt upp otaliga figurer.
Vi passerar Sandvik och åker mot Legenäs, en EKO by. Här stannar vi till vid trädgårdskonst
några minuter. Ögonshoppa eller köpa någon figur att ta med sig. Tillbaka till Sandvik där vi
äter lunch hos ”Göstas Fisk”. Ett ok matställe med mycket vatten runt omkring.
Så vidare norrut till Jordhamn. Här har vi en mysig samling sjöbodar. Dessutom Ölands enda
vinddrivna skurverk, där kalkstenen slipades före export. Här finns också ett skurverk som
drevs av oxar eller häst.
Sista stoppet blir Gillberga stenbrott. Här har man byggt upp en arena för större liveuppträdande
av våra stora kända artister.
Beroende på tid kan programmet ändras något. Åter hemma ca kl. 16
Max. antal deltagare 40 personer.

TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Onsdag 4 augusti.
Bovieran kl 09.00. Kalmar Rasta 09.15
300 kronor. I utflykten ingår buss, lunch och fika.
Rune eller Inge-Mor på tlfn 0738022529 / 0707774135 Senast 12 juli.

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 är det tänkt att vi kan äta lunch för den som vill.
Här går det också att köpa sig något gott av havets läckerheter. Åter hemma ca 16.00.
TID Onsdag 22 september
PLATS Bovieran kl 09.00. Kalmar Rasta 09.15
KOSTNAD 300 kr. I utflykten ingår buss och fika och lättare lunch.
ANMÄLAN Senast 1 september till Lars Berggren Tlfn. o E-post, se baksidan

ÅMUND HOSSMO
Eftermiddagsutflykt till välkända Åmund.
Åmund ligger 12 km söder om Kalmar. Gården ligger på historisk mark och här mynnar Ljungbyån ut i Kalmarsund. Det är en imponerande anläggning med en underbar
miljö som måste upplevas på plats. Trädgården är på ca 40000 kvm med lusthus, sjöar,
rosengård mm. Bl.a. vingård med ca 700 vinstockar av gröna druvor. Druvsaften förädlas på en vingård i Karlskrona. Fruktgården består av 160 olika frukter.
TID M åndag 11 oktober. Kl 14.00
PLATS IKEAs parkering 13.30 för samåkning. Anmäl önskan om att få åka/har plats för medföljande
KOSTNAD 100 kronor. I priset ingår guidning och fika.
ANMÄLAN Senast 1 oktober till Kristina tlfn o E-post, se baksidan.

LINNÉUNIVERSITETET
Vi gör ett besök till vårt nyligen invigda universitet. Linnéuniversitetet bildades 2010
genom sammanslagning av Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar.
Det finns drygt 44000 studenter registrerade vid Linnéuniversitetet i Kalmar och
Växjö. Förutom studenter finns här 2143 anställda, 160 professorer och 299 studerande på forskarnivå. Linnéuniversitetets totala intäkter uppgick 2020 till 2074 Mkr.
Vi kommer att få guidning, i grupp på 20-25 personer, under en rundvandring i de nya
lokalerna intill Ölandshamnen. Beroende på intresset försöker vi få två guidningar.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Måndag 15 november kl. 15.00
Utanför Linnéuniversitetet.
Ingen kostnad
Senast 8 oktober till Gunilla, tlfn o E-post, se baksidan.

NÄR KALMAR BRANN
Terminavslut på Länsmuseet. Föredrag av Länsmuseets chef Örjan Molander, som
berättar om tre storbränder som ödelade stora delar av Kalmar 16 - 17- och 1800 talet.
Efter föredraget avnjuter vi en landgång med en del av julens smaker, i länsmuseets
restaurang. Under kaffet håller vi lotteri med många fina priser.
TID
PLATS
KOSTNAD
ANMÄLAN

Måndag 6 december kl. 16.00
Länsmuseet
150 kr.
Till Rune senast 29 november, tlfn o E-post, se baksidan.

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

