
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Program hösten 2019 

Föreningen präglas av nyckelorden 
GLÄDJE – KVALITET – GEMENSKAP 

Gamla som nya medlemmar är  
Välkomna! 

 

 

 
 
 

 
 

Till havs 
 

 
 

 
 
 
        

 

 
 

 
Höstresan  

går till 
det nyrenoverade 

Nationalmuséet 

 

 Fest med 
Jack and the Rippers 

ppers 

Gävles gator 
och torg 

 
Lucia med 

följe 

 
 

Trubadur- 
 

toner 
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är en ideellt arbetande förening, utan politisk eller religiös 
anknytning. Verksamheten har syftet att främja seniorers 

kulturella och andra intressen. Den bygger på medlemmarnas kunskap och 
engagemang. Medlemmarna är seniorer, dvs människor i mogen ålder, 
pensionär eller inte, som har gemensamma intressen och en positiv livssyn. Vi 
har ingen åldersgräns för medlemmar eller deltagare i våra aktiviteter. 
 
Vill du bli medlem 
eller nå oss i annat ärende skickar du 
 e- mail till: 
aktivaseniorergefle@outlook.com  
 
Vi samarbetar med ABF 
Gästrikebygden när det gäller 
programinnehåll och 
kursverksamhet. 
 
OBS! Anmälningar till våra fester och 
resor där föranmälan krävs är alltid 
bindande. Vid återbud är man 
betalningsskyldig om inte ersättare 
ordnas. 
Vi reserverar oss för ev ändringar i 
programmet. 
 
Riksförbundet Aktiva Seniorer har 
tecknad försäkring med Folksam. 
Försäkringen gäller vid de olika 
aktiviteterna, samt färd till och från 
dessa. 
Mer information om riksförbundet 
hittar du: 
www.aktivaseniorer.com  
 
Vill du veta mer 
kontaktar du någon av styrelse-
ledamöterna (kontaktuppgifter finns på 
sista sidan) eller besöker 
Gävleföreningens hemsida: 
www.gavle.aktivaseniorer.com  
  
Vår ordförande, Margareta Åsberg 
och övriga styrelsen önskar dig 
välkommen till våra träffar 
 

 

 
 
                               Vi träffas på 
 
                                     
 
                          
                         Södra Kansligatan 22 
 
Månadsmöten 
med föreläsning/underhållning. 
Kaffe och smörgås. Lotteri. 
Entré 80 kr, ej medlem 100 kr 
 
Årsavgiften för 2019 är 150 kr 
Årsavgiften för 2020 är 200 kr 
Plusgiro 32 08 88 – 1 
 
Postadress för ekonomiska 
ärenden: 
Aktiva Seniorer 
c/o Lars Edling 
Stuvaregatan 12A 803 02 GÄVLE 
 

 
 
 
För övriga ärenden: 
Aktiva Seniorer 
c/o Inger Gillblad 
Bidevindsgatan 4 B, 802 72 GÄVLE 
 



 

 
   HÖSTRESA TILL NATIONALMUSEUM 

_____________________________________________________________________                                      

 
 MÅNADSMÖTE tisdag 3/9 kl 14.00  
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Entré 80 kr 
Ej medlem 100 kr 

Kaffe och smörgås 
Lotteri 

Tisdag 27/8 åker vi till Stockholm och det nyrenoverade 
Nationalmuseum för att se en del av muséets enorma 
samling av klassiska verk. 
Avresa från Gävle Resecentrum kl 9.00 hemkomst ca17.30 
Pris 550 kr ej medlem i mån av plats 650 kr. 
I priset ingår bussresa, bussfika med smörgås, guidning, 
egen tid på muséet samt lunch på Restaurang National-
museum. Meddela ev spec.kost vid anmälan. 
 

Bindande anmälan 
Senast 16/8 till 

aktivaseniorergefle@outlook.com  
el. Lise-Lotte Elffors 

070 – 255 80 70 gärna sms 
Betalning senast 19/8 till: 

Plusgiro 32 08 88 – 1 
Glöm ej ange namn vid betalning! 

Maxantal 50 st 

Åke Hillström är en vissångare och 
pedagog, som framträtt tusentals gånger i 
hela Sverige samt i våra nordiska 
grannländer. 
 Han bjuder oss på 
svenska visor med 
inspiration från pop 
och country. 



 

 
STUDIEBESÖK  SOLDATHEMMET 
Tisdag 17/9 kl. 13.00 
 

 
 

               
 
 
 
                
                                      

                    

 
MÅNADSMÖTE tisdag 1/10 kl. 14.00 
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Bindande anmälan till:  
Ingmarie Olofsdotter 070 – 333 98 71  
gärna sms, senast 7/9 Maxantal 40 st 
Guidning och fika 70 kr 
Samling vid Soldathemmet kl 12.45 

Ett halvt sekel till sjöss 
Från jungman till kapten 

Stefan Söderberg 
berättar om ett långt yrkesliv 

ute till havs. 

Entré 80 kr 
Ej medlem 100 kr 

Kaffe och smörgås 
Lotteri 

 
Kom till Soldathemmet 
och lär dig mer om 
hemmets och regementets 
historia. 



 

HÖSTFEST tisdag 15/10 kl.18.00  

                                         

                                        

 

_____________________________________________________________________ 

Månadsmöte tisdag 5/11 kl 14.00  
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God mat och dryck, 
trevligt sällskap och 
fantastisk musik med 
Jack and the Rippers, 
som bjuder på skön 
stämsång i 60-tals låtar 
vi minns. 

Bindande anmälan senast 
4/10 till:  
aktivaseniorergefle@outlook.com  

 el.  till Lars Edling 
070 – 552 54 81 gärna sms 
Betalning senast 7/10 
Plusgiro 32 08 88 – 1 
Glöm ej ange namn 

Varmrätt 
Kaffe och kaka 

Entré 300 kr 
Ej medlem 350 kr 

Dryck till maten köper du 
själv på plats. 

Gävles gator och torg 
Det finns en historia bakom alla 
gatunamn. Det finns också en 
historia bakom äldre byggnader, 
torg och parker. 
Ulf Kriström delar med sig av 
berättelser han samlat på sig. 

Entré 80 kr ej medlem 100 kr 
Kaffe och smörgås, lotteri 
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SENIORKONSERT lördag 23/11 kl 13.00 Konserthuset 
Aktiva Seniorer Gävle är medarrangör vid konserten. 
 

 
                                                                      
___________________________________________________________________________________________ 

 
MÅNADSMÖTE tisdag 3/12 kl 14.00  

 

                                           
 

 

LUNCHTRAV   
Vi planerar för lunchtrav under hösten, men har 

inget datum utan informerar via mail, på hemsidan och på 
våra månadsmöten. 
 

LAGA MAT TILLSAMMANS 
Ny matlagningsgrupp kommer att starta om 
intresse finns. Läs mer om detta på hemsidan, 
där intresseanmälan kan göras. 

 
 

Entré 50 kr  
Förköp av biljetter på 

Månadsmötena fr o m 3/9 

Lucia kommer med ljus och 
med värme, när vi som 
mest behöver det. 

Entré 100 kr 
Kaffe och julsmörgås, lotteri 
Bindande anmälan senast 

26/11 
Till: Karin Belin 076 – 114 64 64 

Gärna sms 
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CANASTA 

Spelas på måndagar  
kl 12.00 på Söders källa. 
Höstterminen startar 16/9 
Kontaktperson:  
Lena Edling 
073-828 63 05 
Gamla och nya medlemmar 
är välkomna! 
 

 
 

 

 
BOULE 

Spelar vi på fredagar kl 10.00 
i Regementsparken under 
sommaren. Därefter flyttar vi 
in i Boulehallen. 
Kontaktperson: 
Bror Lindström 
070 – 631 36 64 
brorberitlindstrom@gmail.com 

 

 
 

 
LINEDANCE 

Träna både knoppen och 
kroppen i vår nya 
studiecirkel. 
Vi träffas i Sjömanskyrkan 
torsdagar kl. 13.00 – 14.30 
med start 19/9. 
Ledare Hasse Ström. 
Intresseanmälan görs 
senast 9/9 till:  
Hasse Ström 073 –  
994 75 00 (gärna sms) 
Minimum antal deltagare 15st 

 

 
VINPROVNING 

Lär dig mer om viner i vår 
studiecirkel under ledning 
av vinkännare. 
Vi träffas vid 3 tillfällen i 
ABF:s lokaler kl:  
16.30-18.00 
Datum:24/9, 22/10, 19/11 
Anmälan senast 14/9 till:  
aktivaseniorergefle@outlook.com  
eller via sms till:  
Lise-Lotte Elffors 
 070 – 255 80 70 

Max antal deltagare 15 st
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Ordförande    072 – 322 14 23                                                                                                                              
Margareta Åsberg                                margareta.asberg@icloud.com  
 
Kassör    070 – 552 54 81 
Lars Edling                                   edling.lars@gmail.com  
 
Sekreterare    070 - 283 51 70          
Inger Gillblad     inger@gillblad.eu  
 
Ledamot     076 114 64 64 
Karin Belin     kajsa.britta@hotmail.com  
 
Ledamot                  070 – 333 98 71 
Ingmarie Olofsdotter  imo@bredband.net  
 
Ledamot  070 – 257 72 00 
Anna-Lena Grip  annalena.e.grip@gmail.com 
 
Ledamot  073 – 222 01 95 
Gunvor Greis  gunvor.greis@gmail.com  
 
Ledamot  070 – 211 36 56 
Olle Dahlstedt  olle.dahlstedt@telia.com  
 
Webredaktör  070 – 255 80 70 
Lise-Lotte Elffors lise-lotte.elffors@outlook.com  
 
Revisor   070 – 330 65 45 
Dick Skoog*  floravegen@gmail.com  
 
Revisorssuppleant  070-631 36 64 
Bror Lindström    brorberitlindstrom@gmail.com 
 
Valberedning    
Dick Skoog* (sammankallande) 
Krister Jansson     
               


