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Kära Askimsseniorer !   
Nu närmar sig julen, men också tid för ett program för våren. Som ni säkert förstår kan vi just 

nu inte precisera så många aktiviteter under vintern-våren, men vi känner att möjligheterna 

kommer att bli större efterhand, så därför startar vi nu upp med Askimsseniorernas 

Aktivitetsblad vår 2021 nr 1. Sen följer nr 2 osv, allteftersom vi får möjlighet att genomföra 

mer aktiviteter. Dessa Aktivitetsblad finns även på hemsidan, precis som våra program har. 

 

Detta första skickas som e-post till de som har detta. Övriga får det som papperspost.  

 

Glöm ej att gynna våra annonsörer/sponsorer, se sista sidan i detta utskick. 

Sköt om Er samt njut av den ro som högtiderna ger 

Styrelsen 
 

En Julhälsning som på våra avslutningar  
Birgitta Sjöholms fantastiskt fina uppläsning av Tomten  
(Viktor Rydberg) kan du höra/se om du klickar på följande länk  

 Tomten  (inspelat av Eva van Odijks son Patrik). 
OBS. Du kan klicka/lyssna först från och med lördag 19 dec. 

Den kommer även att finnas som länk på vår hemsida före jul.  
Några fina julbilder visas under uppläsningen. 
Vår hemsida: www.askimsseniorerna.se 
 
 

Månadsmöten under våren  
 
Vi genomförde ett uppskattat månadsmöte i oktober, så när det blir möjligt kommer vi ju att 
starta med dessa.  Att få träffas, få lite underhållning och kanske en extra god smörgås……...... 
ALTERNATIV. Vi ser också över 
möjligheterna att ordna ett 
”Frilufts- månadsmöte”.      
T.ex. kan vi ses på en gräsmatta 
(Askimsbadet?) och ha med oss 
egen kost eller dryck. På så vis 
kan vi få en genväg till våra 
regelbundna månadsmöten. 
 
 

  

http://www.odijk.se/
http://www.askimsseniorerna.se/
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En Helghälsning från vår ordförande. 
Lagom inför helgen kommer här en hälsning från Gudrun, precis som i våra program. 

            Alla vänner i Askimsseniorerna ! 
Alla väntar vi –   

på bättre tider – på julen - på år 2021 - på att allt skall bli som vanligt igen -  

Nog pratat om covid 19! Den finns och den klingar av så småningom.  

Nu ser vi framåt! 

Och vi vill önska ER alla en riktigt god jul och ett hoppfullt och gott nytt år 2021 ! 

  Julen den blir kanske inte alls som den brukar  - den kan ju faktiskt också bli lite 
spännande och ny –– Du kan designa ditt eget julbord – vi kan koncentrera oss på det 
gottaste - det allra bästa  – det du  verkligen vill ha - gillar Du inte lutfisk så skippa den! 
Köp färdig julskinka - kanske tom i skivor - så slipper Du att ha rester efter nyår! Och 
Du kan välja fritt i Alladinlådan! Nu behöver Du inte bulla upp ett julbord med en 
massa rätter som kanske ingen ens smakar på (faster Elsas aladåb och farfars 

grynkorv?) Du kan också fundera på veckomatsedel med bara Dina egna favoriter för 
mellandagarna. 

 Ta in en liten gran - det doftar så härligt - jag har en som inte ens är 1 m hög och 
står på ett bord - Tänd många ljus, Lyssna på härlig musik -  Ring till nära och kära!  

 Ja - jag vet – självklart kan inte en jul med familjen ersättas – men vi kan ändå hitta 

ljuspunkter till och med en annorlunda jul. 
 Nyårsafton – fortsätt som på jul att koncentrera Dig på att ha det så mysigt som Du 

bara kan. Fira 12 - slaget tillsammans med TV - och på nyårsdagen är det säkert 
konsert från Wien som vanligt - lyssna och njut av den! 

 2021 – året då allt bara blir bättre - om inte med en gång så när våren dyker upp – med 
vaccin, lättade restriktioner – vi kan ses igen på månadsmöten, på kurser, promenader, 

boule - ja långsamt går allt mot det normala igen 
 Och medan vi väntar -  visst har Du idéer som Du hittills inte haft tid att förverkliga? 

Passa på – olästa böcker – osorterade foton – oprövade maträtter – dagliga 
promenader – vänner du ej ringt på länge........ 

Kloka Nalle Puh uttrycker sig så här 
Du är modigare än Du tror 
Starkare än Du vet 
Klokare än Du förstår 

Frisk luft, glada tankar och framtidstro önskar vi er alla! 

Vi i styrelsen ligger hela tiden i startgroparna för att vid första klartecken om att nu kan vi få 
starta upp verksamheten igen ögonblickligen trycka på ON-knappen och inbjuda till en vår 
med trevliga möjligheter att umgås. Vi har planer......... 

Ni skall veta att vi saknar Er alla 
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Tisdagsvandringar  
Dessa har varit mycket uppskattade under 
hösten, så vi startar upp tisdagen den 26 jan. 
Därefter blir det vandring varannan vecka.   
Start på grusplanen nedanför Askims simhall. 
Vi återkommer senare med mer detaljer. 
 
 

Boule varannan tisdag 
De veckor vi inte har tisdagsvandring brukar vi ju ha boule. Vi startar så fort det tillåts och 
vädret är gynnsamt. Information om detta kommer när vi vet att det går att genomföra. 
 

Boule på Kungagårdsängen 
Denna kommer vi också att starta så fort det är möjligt, och skicka ut information om när.. 
Kanske fram i februari-mars. Som tidigare så är alla välkomna, men ring och anmäl först. 
 

Våravslutning 
Denna räknar vi nog med att vi skall kunna genomföra på något sätt. Inomhus eller utomhus. 
Kanske på Ågrenska/Lilla Amundön, där vi ju skulle haft det våren 2020.  

 
 

Övriga möjligheter 
Vi kanske kan få in en vandring i Botaniska under våren - kanske en vandring i naturreservatet 
Välen – kanske besök hos konstnären Franz Glatzl (alla vaccinerade, även Franz med hustru). 
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