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Hej alla kära medlemmar! 

Hoppas att ni har njutit av den fina sommar vi haft, och kanske får lite mer av.   

Programgruppen, styrelsen och övriga aktivitetsledare har här sammanställt det vi tror kan 
genomföras under hösten. Dock får vi ju lägga till en brasklapp för vad pandemin kan ställa till 
med vad gäller begränsningar i antal deltagare och utförande av våra aktiviteter. Våra 
månadsmöten har en gräns på 50 deltagare + funktionärer, så där behöver vi ha föranmälan 
och förskottsbetalning.  Även en del andra aktiviteter kräver föranmälan enligt vad som anges 
nedan p g a gräns i antal deltagare eller annat.  Mer info kommer i septembers Aktivitetsblad. 

Vi vill återigen upprepa behovet av fler som lägger några timmar för vårt gemensamma arbete 
inom föreningen. Ring 0768 28 51 10 eller skicka epost till info@askimsseniorerna.se, så vi får 
pratas vid. 

 

MÅNADSMÖTEN. 
13 sep Från mjuka visor till Elvis. Lars Erik Frendberg  

Kl. 11.00 från Trollhättan bjuder på lite lätt underhållning.   

 Han sjunger, spelar och berättar.  

 Anmälan per mail senast 8 sep med namn till: 

 sms/tel till 072 181 87 84 eller. 076 828 51 10  

 eller mail kommer@askimsseniorerna.se 

 Kostnad: 60 kr. Ingår kaffe/te, fralla och kaka.  

 Summan betalas in efter det anmälan gjorts 

 med Swish till 072 181 87 84      alt. bankgiro 853- 8036  OBS. skriv namn. 

11 okt Oktober-möte ska vi ha, men ännu ej klart med underhållning/föredrag.  

Kl. 11.00 Mer detaljer kommer i Aktivitetsblad i början av september. 

 Föranmälan och kostnad enligt september-mötet ovan, och anmälan senast 6 okt. 

 

8 nov Göteborgsgrammatik.   Professor Lars-Gunnar  Andersson,  

Kl. 11.00 känd från radioprogrammet Språket i P1, talar om särdrag  

 i göteborgskans grammatik utifrån  sin bok som just har  

 titeln Göteborgsgrammatik. Det kommer också att finnas  

 plats för frågor och funderingar. 

 Föranmälan och kostnad enligt september-mötet ovan,  

 och anmälan senast 3 nov. 

13 dec Höstavslutning. Kanske i ny form och med inspiration av Lucia och/eller Jul. 
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FRISKVÅRD. 
-  Vandring i Botaniska Trädgården.  
 Vi vandrar genom Botaniskas vackra trädgård och tittar på eftersommarens grönska. 

 Barbro och Birgitta väntar vid affären innanför grindarna. 

 Hållplats Botaniska alternativt promenad från Linnéplatsen. 

 Tid: Onsdag 25 augusti kl. 13.00. Blir det oväder gör vi ett nytt försök torsdag 26 augusti 

samma tid. Undrar du över vilket det blir, kontakta Barbro tel. 070 – 224 98 53    

- Vandring varannan vecka med start vid Askims simhall fortsätter även till hösten. 

 Första vandring blir tisdagen den 14 september 10.00. Återkommer om vart vi går. 

 Ingen föranmälan. Upplysningar: Rune Svensson, 0722 35 09 99.     

 - Boule / Mattcurling vid Askims simhall varannan tisdag. 

 Boulen börjar tisdagen den 21 september 10.00.  

 Ingen föranmälan. Upplysningar: Rune Svensson, 0722 35 09 99.     

 

INTRESSEGRUPPER / CIRKLAR. 
 Klassiks musik. Musikalisk grupp där vi lyssnar på de stora mästarna från olika epoker. 

 Tid: Tisdagar  16 nov, 30 nov, 14 dec  kl. 14 - 16 

 Lokal: Blå huset, Kungagårdsängen 51    Kursledare: Eva Hedman 

 Anmälan:  evahedman44@hotmail.com   eller 073 - 992 19 60 

 Avgift:  100 kr 

 Glöm inte ta med fika. 

 

 Askim vår Hembygd. Vi pratar om, och tittar på, gamla Askimsfoton från början av 1900-

talet fram till nutid.  

 Tid: Fredagar  1 okt, 15 okt, 29 okt,   kl. 10 - 12 

 Lokal: Blå huset, Kungagårdsängen 51     Kursledare: Bernt Skyttermark 

 Anmälan:  bernt.skyttermark@hotmail.com  eller 070 - 243 50 40 

 Avgift:  100 kr 

 Glöm inte ta med fika. 

 

Konsthistoria.  Kända konstnärer från antiken och framåt. Tyngdpunkten ligger på konsten 

från senare tid. 

 Tid: Fredagar  12 nov, 26 nov, 10 dec,  kl. 10 - 12 

 Lokal: Blå huset, Kungagårdsängen 51 

 Kursledare: Bernt Skyttermark 

 Anmälan:  bernt.skyttermark@hotmail.com  eller 070-243 50 40 

 Avgift:  100 kr 

 Glöm inte ta med fika. 
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Historiegruppen.  I höst riktar vi blickarna mot Polen. Vi tar oss an Herman Lindkvists bok 

Sverige-Polen 1000 år av krig och kärlek. 

 Tid: Torsdagar  23 sep, 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec,  kl. 10 - 12 

 Lokal: Blå huset, Kungagårdsängen 51  

 Anmälan:  Gudrun Järbur, gudrun.jarbur@gmail.com  tel. 031- 28 06 67,    0733 -28 06 00     

 eller Svante Järbur  0706 – 58 57 11 

 Avgift:  100 kr.  Tillkommer din kostnad för boken 300 kr. 

 Glöm inte ta med fika.    Eventuellt avslutas torsdag 2 dec med lunch. 

 

Vinkunskap. Vi studerar, under lätta former, varje gång 4 olika viner och försöker lära oss 

känna igen de olika druvorna. 

 Tid: Måndagar kl. 18.30 – 20.00 den 4 okt, 25 okt, 1 nov, och avslutning 15 nov.    

 Lokal: Blå huset, Kungagårdsängen 51 

 Kursledare: Mats Hedström 

 Anmälan:  Gudrun Järbur,  tel. 031- 28 06 67 eller   0733 -28 06 00 

  eller    gudrun.jarbur@gmail.com  

 Avgift:  450 kr. för tre kvällar med vin, bröd, ost + kaffe. 

  Avslutningen är sen till självkostnadspris. 

 OBS.  Medtag 4 st. likadana vinglas, 1 vattenglas och en kaffekopp. 

 

Onsdagsbridge startar igen i höst.  

 START:  Onsdag 1 sep Tid:  10.00 – 14.00,  

 Lokal: Skintebo, (Billdals Allé)  Lokal K1, vid parkeringshus mitt emot Humlekärr 57. 

 Kursledare: Gudmund Otterstedt  

 Avgift:  100 kr 

 Kontakta Gudmund Otterstedt om du är osäker: 073 – 708 66 01 

 

Läsegruppen startar igen i höst.  

 START:  Onsdagar som tidigare men startdatum ännu ej klart  Tid:  10.00 – 14.00,  

 Lokal: Hemma hos varandra. 

 Kursledare:  Inger Nilsson   

 Frågor: Inger285133@gmail.com 

 

Träff nya medlemmar. 
 Tid: Tisdag 12 okt.  18-20 

 Lokal: Blå huset, Kungagårdsängen 51 

 Anmälan:  inbjudan skickas separat. 

 

 

OBS. Glöm ej meddela om du bytt mailadress eller telefonnr. / avslutat fasta telefonen. 
Meddela Lars Pamp på mail: larspamp@gmail.com eller sms till:  0730 72 85 53 
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