
Program Våren 2023

Månadsmöten våren 2023
25 januari  •  22 februari  •  29 mars  •  26 april

Anmälan kan göras på tel. 0722-10 13 18, måndag–fredag 9-12 
eller e-post: manadsmote@aktivakungalv.se

Ange namn, telefonnummer och personnummer.
Första anmälningsdag måndag veckan före mötet.

Vid avanmälan senare än måndag i mötesveckan tar vi ut avgiften.



Aktiva Seniorer är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obun-
den och bedriver ej heller någon pensionärsfacklig verksamhet. 

Aktiva Seniorer har som syfte att främja medlemmarnas kulturella och 
andra gemensamma intressen samt att erbjuda meningsfulla och be-
rikande aktiviteter. Föreningen inbjuder till månadsträff ar, studiecirklar 
och föreläsningar, ordnar med studiebesök, vandringar, utfl ykter och 
resor.

Du är välkommen som medlem i Aktiva Seniorer från 55 år. 
Årsavgiften är 100 kr/kalenderår och person. Du kan betala in avgiften 
på föreningens plusgiro 748168-2. Ange namn, adress, telefonnummer 
och personnummer så skickar vi program m.m. till dig.

Besök gärna vår hemsida www.aktivakungalv.se
Under ”Nyhet” skriver vi sådant som inte står i programbladet.

Vid byte av adress anmäl detta till e-post: 
eva-stina.svensson@telia.com eller tel. 0703-55 37 77.

Vår symbol är ett bi. 
Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig 

av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.   
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 Ordföranden har ordet! 

 
 

     Äntligen är vi i gång igen! 
 
Från februari kunde vi genomföra alla planerade aktiviteter. 
Det har varit mycket god uppslutning på aktiviteterna och vi har fått många 
nya medlemmar. 
Många av de nya medlemmarna har nyligen blivit pensionärer och vi har 
som tidigare ca 1300 medlemmar. 
Vi har också fått in några nya i styrelsen och programgruppen. Detta bådar 
gott för föreningens fortlevnad. 
 
När ni får det nya programmet rekommenderar jag er att ni tar fram era 
kalendrar och skriver in vilka aktiviteter ni är intresserade av och när det är 
dags att anmäla sig. Det har nämligen visat sig att många har missat att 
anmäla sig i tid och sedan blivit besvikna. 
 
Anmälan till månadsmötena kan från och med hösten göras via e-post eller 
telefon. Tydlig information finns nederst på första sidan. 
På hemsidan får ni fortlöpande information om förändringar i programmet. 
 
Göran Svensson 
Ordförande 
Aktiva Seniorer 
 
                      
 
 

 
 
                                
 
 

Ordföranden har ordet

Äntligen är vi igång igen!

Under hösten har vi kunnat genomföra alla planerade
aktiviteter. Det har varit mycket god uppslutning på akti-
viteterna och vi har fått många nya medlemmar under året.
(mer än 150 st.) Många av de nya medlemmarna har nyligen 
blivit pensionärer och vi har idag drygt 1300 medlemmar.
Att vi får så många nya medlemmar beror förhoppningsvis 
på att vi har ett attraktivt programutbud.  Vi försöker hela 
tiden utveckla programutbudet så att det även tilltalar de 
nya medlemmarna, som är något yngre än oss som hållit 
på länge.

Det är därför viktigt att vi kontinuerligt föryngrar både styrelse och program-
grupp. Därför är jag tacksam om ni kan komma med tips om lämpliga personer. 
Antingen till mig eller till valberedningen. Det är också bra om ni tipsar oss om 
nya aktiviteter och utfl yktsmål.

När ni får det nya programmet rekommenderar jag er att ni tar fram era kalendrar 
och skriver in vilka aktiviteter ni är intresserade av och när det är dags att anmäla 
sig. Det har nämligen visat sig att många har missat att anmäla sig i tid och sedan 
blivit besvikna. Anmälan till månadsmötena kan göras via e-post eller telefon. 
Tydlig information fi nns i programbladet.

Tyvärr måste vi, på grund av ökade kostnader, höja avgiften på månadsmötena 
till 100 kr.

På hemsidan får ni fortlöpande information om förändringar i programmet.

Göran Svensson
Ordförande Aktiva Seniorer 

Göran Svensson

Göran Svensson
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Göran Svensson ordförande goran.l.svensson@telia.com 0706-80 20 64
Sture Jessing v. ordförande sture@jessing.nu                          0706-39 80 10
Inga-Lisa Carlsson kassör ingalisa.carlsson@live.se 0703-13 48 83
Irene Svensson sekreterare irene.svensson56@gmail.com 0708-23 84 94
Leif Isaksson webmaster leifisaksson@telia.com 0708-48 42 98
Eva-Stina Svensson medlemsreg. eva-stina.svensson@telia.com 0703-55 37 77
Ingela Johansson programgrupp ingela.jison@gmail.com 0703-20 31 06

Programgruppen 
Ingela Johansson ingela.jison@gmail.com 0703-20 31 06
Ingemar Björklund ingemar.arod@telia.com 0728-53 92 97
Ulla Hildesson ulla.hildesson48@gmail.com 0707-44 33 02
Roger Johansson  aktiva.roger@telia.com            0706-72 82 10
Cynthia Persson cynthia.aktivas@outlook.com 0705-22 77 47
Irene Svensson irene.svensson56@gmail.com 0708-23 84 94

AKADEMIBOKHANDELN – Kongahälla Köpcenter. – 10% på ord priser.

FLÜGGERS FÄRG – Utmarksvägen 20 – 20% på ord priser.

FRÖKEN FRÖJD – Kongahälla Köpcenter – 10% på ord priser.

LUNDGRENS PRIMÖRER – Solbräcke – 10%. på ord priser.

MELKERS – Torpe Gränd 6 – 10% på ordinarie sortiment. EJ kemtvätt.

TEAM SPORTIA – Kongahälla Köpcenter – 15% på ord priser.

THE BODY SHOP – Kongahälla Köpcenter – 15%. på ord priser.

VITA FLÄCKENS BLOMMOR – Gymnasiegatan 4 – 10% på ord priser.

ÄLVENS FOTVÅRDSKLINIK – Älvmagasinet – 10% på ord priser.

OBSERVERA: För att olycksfallsförsäkringen skall gälla
måste du vid anmälan till aktiviteter ange ditt 10-siffriga personnummer.

Styrelsen

Medlemsrabatter. Medlemskort måste uppvisas.
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BOWLING
TORSDAGAR – Start 12/1 
Lokal: Nordmannahallen 

Grupp A kl. 11.00 
Ledare: Ulla Berntsson, tel. 0733-72 06 11. 

Grupp B kl. 13:00.  
Ledare: Ulla Olsson, tel. 0707-28 25 18. 

Nya medlemmar är välkomna.

BRIDGE 
TISDAGAR kl. 13.00 – Start 10/1 
Lokal: Solhultsgatan 8, Komarken. Plats finns för  
ytterligare spelare. 
Ledare: Kerstin och Per Almkvist, tel. 0701-50 65 80 

ONSDAGAR kl. 11.00 – Start 11/1 
Lokal: Åkergatan 17. Plats finns för ytterligare 
spelare Ledare: Ulla Borsand, tel. 0737-18 14 93.  
Inger Åkesson, tel. 0707-60 73 97. 

CANASTA 
MÅNDAGAR kl. 13.00 – Start 9/1. Nybörjarkurs. 
Ledare: Hildegard Krebbs, tel. 0705-29 25 31. 

TORSDAGAR kl. 13.30-16.30 – Start 12/1 t.o.m. 27/4 
Ledare: Kent Gunnarsson, tel. 0703-80 00 62. 

Lokal: Helgonagatan 48.
 

SÅNGGRUPPEN HUMLAN 
TISDAGAR kl. 10.00, varannan vecka – Start 24/1. 
Lokal: Kvarnkullen, Lilla salen. 
Ledare: Lars-Gunnar Börjesson, tel. 0730-31 40 13.
Nya och nuvarande medlemmar hälsas välkomna. 
   

KURSER & AKTIVITETER
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KURSER & AKTIVITETER

SCHACK
FREDAGAR kl. 10.00  Start 13/1
Lokal: Medborgarskolan Skomakaren 
Ledare: Tommy Hagstedt tel. 0762-72 97 14 
Träna huvudet i ett trevligt och glatt gäng. 
Nybörjare och veteraner är välkomna. 

HANDARBETSCAFÉ 
ONSDAGAR kl. 13:00 var 3:dje vecka – Start 18/1
Lokal: Medborgarskolan, Skomakaren
Ledare: Barbro Lindberg, barbro@bglindberg.se,
tel. 0709-85 34 57. 

JAZZ 
MÅNDAGAR kl. 10.00 – Start 30/1. Slut 20 mars. 
Lokal: Medborgarskolan, Skomakaren
Ledare: Stig Erixon, trombon3905@hotmail.com 
tel. 0707-39 60 47. 
Ledare: Bengt Björkroth, tel. 0707-63 08 26.
Vi lyssnar och pratar om våra favoriter bland jazzens 
stjärnor, såväl svenska som utländska.  
 

AKVARELLMÅLNING
FREDAGAR kl. 10:30 – Start 20/1 
Lokal: Medborgarskolan, Skomakaren. 
Fullt för närvarande.
Anmälan: Jeanette Ahlborg Moderhack 
e-post: jeatony@live.se eller tel. 0701-49 94 66.  
Amälan nybörjare: Ingela.jison@gmail.com eller  
tel. 0703-20 31 06.
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LÄTT MOTION
Träning tisdagar hos Friskis & Svettis, Bultgatan 1, Rollsbo  
Kungälv. Gympa soft med Marita. Ca 60 min kl.  9.30-10.30.  
På denna gympa får du allt i ett: Konditionsträning, styrke- 
träning och rörlighet. Varannan vecka kör vi styrkan i stationer  
och då med lite olika typer av redskap. Vi startar 17/1 och slutar 4/4.  
Kostnad för 12 gånger är 450 kr som du sätter in på Aktiva Seniorers  
plusgiro 748168-2. Senast 8/1. Märk talongen med namn och personnummer  
+ Gympa. Anmälan till: eva-stina.svensson@telia.com eller tel. 0703-55 37 77.

MERVETARNA
ONSDAGAR – 5 gånger med början i februari 
Lokal: Medborgarskolan, Skomakaren. 
Kunskap i lättillgänglig form. Inga förkunskaper  
krävs mer än ett intresse av att veta mer och att dela 
med sig av egna kunskaper och erfarenheter.  
Ledare: Kerstin Ericson, tel. 0709-62 05 37. 
Ledare: Ilona Manning, tel 0707-52 22 48. 

VANDRINGAR
Välkomna till vårens vandringar som delvis kommer ha 
nya teman med lokal information. Avgiften kommer att  
variera och finns med i inbjudningarna. Anmälan tidigast  
fredag veckan före vandringen till: sture@jessing.nu eller 
tel 0706-39 80 10. Nytt är att avgiften swishas till 
0706-39 80 10 och skall vara betald i samband med anmälan, som är bindande.

10 mars  KOÖN – Nya slingan med Marie-Louise Gabrielsson och Märit Larsson.
31 mars  BOHUSSIDAN med Invar Jansson.
21 april  HÅLANDA/LIVERED med Bo Björklund.
28 april  ÖVERÖN/KARHOLMEN med Roy Andersson.
5 maj  HÅLLSUNGAMYREN från Torsby Kyrka med Kåre Ström och Eivin Claesson.
12 maj TOFTA – Kenneth Gustafsson vandrar med oss till Magasinet där Linda 
 Karlander serverar kaffe och fralla.
26 maj  DYRÖN – Vandringsledare som ordnar med korvgrillning då det tar några 
 timmar beroende på färjtiderna.
9 juni HÄRÖN med fära från Kyresund. Roy Anderssons visar Västkusstiftelsens gård.

KURSER & AKTIVITETER
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TRÄFFAR   •   RESOR   •   MÖTEN

ONSDAG 25 januari kl. 10.30 
MÅNADSMÖTE på Kvarnkullen
Vi gästas av Lilla Bandet, ”Sveriges minsta orkester” 
som kännetecknas av humor, musik och spelglädje.  
Kaffe/te, smörgås och kaka serveras.  
Anmälan tidigast 16 januari. Kostnad 100 kr.

7 februari kl. 12.00 i Ytterby församlingshem. Lasse Gustavson 
pratar om Storheten och konsten i att vara medmänniska.
Brandmannen Lasse Gustavson drabbades 1981 av en allvarlig  
arbetsplatsolycka i Göteborgs oljehamn. Lasse blev den förste  
i Sverige att erhålla utmärkelsen Årets Brandman. Detta efter  
att han kunnat återgå till utryckningstjänst efter den oerhörda  
gasexplosionen. Lasse är idag utbildad hälsopedagog med in- 
riktning mot mental träning och mindfulness. Fika serveras.
• Kostnad: 150 kr. Betalning till Aktiva Seniorers plusgiro 
 748168-2 senast 10 januari. Ange namn och LASSE.
• Anmälan: cynthia.aktivas@outlook.com eller 0705-22 77 47 
 senast 10 januari. Anmälan är bindande.

11 februari kl. 16.00 – Carbe med gäster – Mimers Teater, Kungälv
Det bjuds på storslagen sång och musik av allra högsta klass när pianisten David 
Carbe är tillbaka med den 16:e upplagan av “Carbe med gäster” i Kungälv. Denna 
gång gästas Carbe av operastjärnan och Melodifestivalvinnaren Malena Ernman  
samt sångaren och musikalartisten Kristoffer Hellström. Varmt välkommen på en 
innehållsrik show från klassiskt till rock’n’roll! Aktiva Seniorer i Kungälv har rabatterat 
pris: 310 kr/medlem (ord. pris 360 kr). Biljetter köps via www.carbemusik.se
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ONSDAG 22 februari kl. 10.30 – FÖRENINGSSTÄMMA på Kvarnkullen 
Se kallelse i medlemsbrevet.
Efter stämman underhållning med Aktiva Seniorers sånggrupp ” Humlan”. Kaffe/te, 
smörgås och kaka serveras. Anmälan tidigast 13/2. Fri entré! 

TRÄFFAR   •   RESOR   •   MÖTEN

12 februari – Dags för 25-årsjubilerande Falkenbergsrevyn UPP&NER
Vi åker i egen buss till årets revy. Vi äter en 
helgbuffé på SISIS restaurang innan det är 
dags för föreställningen. Efter många glada 
skratt åker vi tillbaka till Kungälv.
• Buss: Avresa från Ytterby återvinnings-
 station kl. 10.30, busshållplats Mimers  
 Hus läge B, Uddevallavägen kl. 10.45.
• Kostnad: 1000 kr för buss, buffé och revy. 
 Betalning till Aktiva Seniorers plusgiro  
 748168-2 senast 30 januari. Ange namn  
 och Falkenbergsrevyn på talongen.

23 februari – ”Blå tåget” på Volvo 
Vi har bokat ett helt tågset för rundtur på 
Volvofabriken i Torslanda. Tåget avgår  
kl. 09:45 och tar ca 90 minuter.  
OBS! GLÖM EJ ID -HANDLING!
• Buss: Avresa från Ytterby återvinnings-
 stationen kl. 8.30, busshållplats Mimers  
 Hus läge B, Uddevallavägen kl. 8.45.  
 Åter i Kungälv/Ytterby ca 14.30.
• Kostnad: 500 kr. Betalning till Aktiva 
 Seniorers plusgiro 748168-2 senast  
 16 februari. Ange namn och VOLVO på  
 talongen.
• Anmälan: ulla.hildesson48@gmail.com 
 eller 0707-44 33 02 senast 16 februari.  
 Anmälan är bindande.

• Anmälan: Ingela Johansson, ingela.jison@gmail.com eller 0703-20 31 06 senast
 30 januari. Anmälan är bindande.
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16 mars kl. 11.00 gästas vi av Excellent Country på Kvarnkullen.

TRÄFFAR   •   RESOR   •   MÖTEN

Kom och lyssna på ett glatt gäng från 
Kungälvs trakten som spelar härlig och 
svängig COUNTRY and WESTERN-musik. 
Bl.a. Johnny  Cash och Hank Williams 
kända låtar. Fika i pausen.
• Kostnad: 170 kr.  Betalning till Aktiva 
 Seniorers plusgiro 748168-2 senast  
 9 mars. Ange namn och Country på  
 talongen. 
• Anmälan: ulla.hildesson48@gmail.com 
 eller 0707-44 33 02 senast 9 mars.  
 Anmälan är bindande.

2 mars kl. 11.00 gästas vi av showgruppen GRACE  
– ”Elvis i kvinnlig fägring” – på Kvarnkullen.
Showgruppen GRACE har funnits sedan 2012 och består av Helena, Negar och 
Pernilla. Har ni möjligen träffat på dessa tjejer, var och en på andra musikaliska upp-
drag? Inte omöjligt alls, för deras arbetsfält är från norr till söder. Fika serveras.
• Kostnad: 350 kr. Betalning till  Aktiva Seniorers plusgiro 748168-2 senast den
 14 februari. Ange namn och GRACE på talongen. 
• Anmälan: Ingela Johansson, ingela.jison@gmail.com eller 0703-20 31 06 senast 
 12 februari. Anmälan är bindande.
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20 mars – Bussresa till Gathenhielmska –  
en intressant del av vår historia
Bussen tar oss till Stigbergstorget i Göteborg. Vi får en guidad tur i huset och i  reser- 
vatet med kullersten och trappor. Därefter tar vi bussen till en läcker lunchrestaurang 
med utsikt över hamninloppet. Vi promenerar till Klippans färjeläge (ca 400 meter), 
beskådar Göteborg från vattnet, går iland vid Lilla Bommen för hemfärd. 
• Buss: Avresa från Ytterby återvinningsstation kl. 09.00 och busshållplats Mimers 
 hus läge B, Uddevallavägen kl. 9.15. Åter kl. 16.30.
• Kostnad: 735 kr inkl. bussresa, guidning, lunch och båttur. Betalning till Aktiva 
 Seniorers plusgiro 748168-2 senast 10 februari. Ange namn och ”Gathenhielmska”.
• Anmälan: via mail till aktiva.roger@telia.com eller sms/tel. 0706-72 82 10 senast 
 10 februari. Anmälan är bindande.

TRÄFFAR   •   RESOR   •   MÖTEN

ONSDAG 29 mars kl. 10.30 – MÅNADSMÖTE på Kvarnkullen.
Vi gästas av gruppen ”Stinas visor – Medan bäcken brusar” bestående av Stina  
Klintbom och fyra spelemän. Svängigt, välspelat, varmt och roligt med den lilla 
gnuttan av allvar. Kaffe/te, smörgås och kaka serveras. Anmälan tidigast 20 mars. 
Kostnad 100 kr.    
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19 april kl. 11.00-ca 12.30 
” Krogar och Bus liv i Majorna”
Mimers Hus Hörsal 2 
Åsa Lillestam, som är en fantastisk 
berättare, arbetar som pedagog/-
museivärd på Sjöfartsmuseet. 
I det gamla Majorna låg krogarna 
tätt, poliserna var få och Allmänna 
vägen med alla sjömanskrogarna
var en farlig trakt. 
Slagsmål hörde till vardagen och 
kvinnor som Eva Ax och Karin på Så-
gen var krogägare. Hon berättar om 
dåtidens Majorna,  om bryggerier 
som Kronan samt om Carnegies anläggning vid Klippan.

5 april åker vi buss till Mölndals 
Kråka.
Vi får en guidad visning utomhus genom 
Kvarnbyns gamla bebyggelse, i kuperad 
terräng. Därefter guidad tur inomhus om 
utställningen ”Livet är en fest”. Vi åker 
vidare till Fjärås för lunch.
• Buss: Från Ytterby återvinningsstation 
 kl. 8.15, busshållplats Mimers Hus läge B, 
 Uddevallavägen kl. 8.30. Åter i Kungälv/
 Ytterby ca 17.00.
• Kostnad: 825 kr. Betalning till Aktiva 
 Seniorers plusgiro 748168-2 senast 
 25 mars. Ange namn och Mölndal på 
 talongen.
• Anmälan: ulla.hildesson48@ gmail.com 
 eller 0707-44 33 02 senast 25 mars. 
 Anmälan är bindande.

TRÄFFAR   •   RESOR   •   MÖTEN

I det gamla Majorna låg krogarna tätt, poliserna var få och Allmänna 
vägen med alla sjömanskrogarna var en farlig trakt. Sprit var en del 
av lönen, slagsmål hörde till vardagen och kvinnor som Eva Ax och 
Karin på Sågen var krogägare. Vi berättar om alkohol i dåtidens 
Majorna om bryggerier som Kronan samt om Carnegies anläggning 
vid Klippan, där den berömda portern bryggdes.

www.sjofartsmuseetakvariet.se

LASSE DAHLQVIST
Det har sagts att ingen svensk som någonsin har sjungit  
allsång kan ha missat att sjunga en sång av Lasse Dahlqvist.  
Han förkroppsligade och satte ton till hamnstaden och skär- 
gården som ingen annan under sin långa karriär som artist.  
 Men det finns mycket mer att berätta om denna mångsidiga 
artist – han var också sjöman, familjefar och luciageneral.  
Vi illustrerar med intressanta bilder och ger smakprov på  
några av hans låtar.

Tid:      Plats: 

E T T FÖREDRAG FRÅN SJÖFARTSMUSEET AKVARIET

FÖREDRAG  

KROGAR OCH BUSLIV
I DET GAMLA MAJORNA

Tid:_______Plats:____________________

www.sjofartsmuseetakvariet.se

- ETT FÖREDRAG FRÅN SJÖFARTSMUSEET AKVARIET

www.sjofartsmuseetakvariet.se

LASSE DAHLQVIST
Det har sagts att ingen svensk som någonsin har sjungit  
allsång kan ha missat att sjunga en sång av Lasse Dahlqvist.  
Han förkroppsligade och satte ton till hamnstaden och skär- 
gården som ingen annan under sin långa karriär som artist.  
 Men det finns mycket mer att berätta om denna mångsidiga 
artist – han var också sjöman, familjefar och luciageneral.  
Vi illustrerar med intressanta bilder och ger smakprov på  
några av hans låtar.

Tid:      Plats: 

E T T FÖREDRAG FRÅN SJÖFARTSMUSEET AKVARIET

FÖREDRAG  

• Kostnad: 100 kr. Betalas på plats.
• Anmälan: cynthia.aktivas@outlook.com eller 0705-22 77 47 senast 14 april.
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TRÄFFAR  •  RESOR  •  MÖTEN

27 april åker vi med Ringlinjen i Göteborg.
Vi samlas på Drottningtorget där  
spårvagnen avgår kl. 12.00 och turen  
tar ca 50 min. (kom i god tid spår- 
vagnen väntar inte). Vi kommer att  
åka västerut mot Majorna, kanske  
blommar körsbärsträden vid Järn- 
torget. Under färden kommer vi att  
ta en smörgås och en dryck. (ej kaffe). 
• Kostnad: 250 kr. Betalas in på Aktiva 
 Seniorers plusgiro 748168-2 senast  
 10 april. Ange namn och Ringlinjen  
 på talongen. 

ONSDAG 26 april kl. 10.30. 
MÅNADSMÖTE på Kvarnkullen.
Vi gästas av The Cadillac Band som  
bjuder på en rock´n rollshow i nostalgins 
tecken. -50, -60 och -70 talsmusik. Med 
mycket Elvislåtar. Bandet består av Janne 
Lucas, Börje Hallberg, Jota Thorén från 
Jigs och Ulf Nilsson. Kaffe/te, smörgås och 
kaka serveras. Anmälan tidigast 17 april. 
Kostnad 100 kr.

2 maj  – Välkommen till ett informationsmöte  
på Apoteket Kronan i Kongahälla
Apotekare Armina Hamidi berättar om vilka regler 
som finns vid hantering av läkemedel och läke- 
medelsköp. Även lite vardagsvård för huden. Ni får ställa frågor. Vi träffas utanför 
apoteket Kronan kl. 19.00 med medlemskortet som legitimation. 
• Anmälan: ingela.jison@gmail.com eller 0703-203106 senast 17 april.

• Anmälan: cynthia.aktivas@outlook.com eller 0705-22 77 47 senast 10 april.
 Anmälan är bindande.   



14

TRÄFFAR  •  RESOR  •  MÖTEN

23 maj –  Båttur på Sotekanalen
Vi tar fika på uppvägen och fortsätter sedan mot Smögen där båten M/S Soten väntar 
på oss. Under resan på Sotekanalen får vi skrönor och fakta berättat för oss. Vi intar 
också en Västkustbuffé. Båtfärden tar ca 3 timmar.
• Buss: Från Ytterby återvinningsstation kl. 8.15, busshållplats Mimers Hus läge B, 
 Uddevallavägen kl. 8.30. Åter i Kungälv/Ytterby ca 19.00.
• Kostnad: 1100 kr inkl buss, båt, mat och fika. Betalning sker till Aktiva Seniorers 
 plusgirogiro 748168-2 senast 30 april. Ange namn och Soten på talongen.
• Anmälan: Irene.svensson56@gmail.com eller 0708-23 84 94 senast 15 april. 
 Anmälan är bindande.

11 maj kl. 12.00 – Modevisning i Butik Tjuvkil 939
Butiken med lite annorlunda kläder till förmånliga priser. Vi startar med lunch, kaffe  
och kaka. Våra egna mannekänger visar sommarkläder och mellan visningarna har vi  
lotteri med fina vinster. Under dagen får du 20% på det du handlar.
• Kostnad: 200 kr. Betalas på plats.
• Anmälan: ingela.jison@gmail.com eller 0703-20 31 06 senast 5 maj.
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4 juni – Sillens helg Marstrand
Vi har möjlighet att köpa ett ”sillpass” för ett 
rabatterat pris. Avhämtas på plats som med-
delas senare. 
För mera info www.sillenshelg.se 
• Kostnad: 150 kr. Betalning sker till Aktiva 
Seniorer plusgiro 748168-2 senast 24 maj. 
Ange namn och Sillens helg på talongen.

28 juni – Båtut�ykt till  
Göteborgs Södra skärgård 

5 augusti åker vi hem till Lotta Rossövik

• Buss: Från Ytterby återvinningsstation kl. 9.00, buss-
hållplats Mimers Hus läge B, Uddevallavägen kl. 9.15 
och därefter till Stenpiren Göteborg. Det serveras fika 
och lunch på båten. Vi är tillbaka på Stenpiren kl. 14.00 
och åter i Kungälv/Ytterby ca kl. 15.00.
• Kostnad: 950 kr per person. Betalning till Aktiva 
Seniorers pluskonto 748168-2, senast 25 maj. Ange 
namn och Skärgården på talongen.
• Anmälan: senast 25 maj till Ingemar Björklund: 
ingemar.arod@telia.com eller tel. 0728-53 92 97. 
Anmälan är bindande.

Utekonsert med Lotta och gäster i mormors 
trädgård som börjar kl. 16.00. Medtag: egen 
trädgårdsstol + kläder efter väder (inget paraply) 
+ matsäck/fika som intas i pausen.
• Buss: Från Ytterby återvinningsstation kl. 14.15, 
busshållplats Mimers Hus läge B, Uddevallavägen 
kl. 14.30. Hemfärd ca 20.00-21.00.

• Anmälan: De som vill köpa sillpass kontaktar ingemar.arod@telia.com eller 
 0728-53 92 97 senast 24 maj. Anmälan är bindande.

• Kostnad: 500 kr. Betalning till Aktiva Seniorers plusgiro 748168-2 senast 15 juli. 
 Ange namn och Orust på talongen.
• Anmälan: ulla.hildesson48@gmail.com eller tel. 0707-44 33 02 senast 15 juli. 
 Anmälan är bindande.



ÖVERGRIPANDE KALENDARIUM

Månad Dag Aktivitet Tidigast/senast

Januari               25/1 Månadsmöte 16/1 Tidigast

Februari 7/2 Lasse ”brandman” Gustavson 10/1 Senast 

11/2 Carbe med gäster

12/2 Falkenbergs Revyn 30/1 Senast

22/2 Månadsmöte 13/2 Tidigast       

23/2 Volvo”Blåtåget” 16/2 Senast

Mars 2/3 Grace 12/2 Senast

16/3 Exellent country 9/3 Senast

20/3 Gathenhielmska 10/2 Senast

29/3 Månadsmöte 20/3 tidigast

April 5/4 Mölndals Stadsmuseum/Kråka 25/3 Senast

19/4 Åsa Lillestam föredrag 14/4 Senast

26/4 Månadsmöte 17/4 tidigast

27/4 Ringlinjen 10/4 Senast

Maj 2/5 Apoteket Kronan 17/4 Senast

11/5 Modevisning Tjuvkil 5/5 Senast

23/5 Båttur Sotekanalen 15/4 Senast 

Juni 4/6 Sillens helg 24/5 Senast 

28/6 Båttur till Göteborgs södra skärgård 25/5 Senast 

Augusti 5/8 Lotta på Rossö Senast 15/7

Aktiva Senorer Kungälv

www.aktivakungalv.se




