
  

 

  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 aktiviteter där föranmälan 
krävs är alltid bindande. Vid återbud är man 
betalningsskyldig om ersättare inte 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 på: 
aktivaseniorer.com 

Vill du veta mer besöker du Gävleföreningens 
hemsida: gavle.aktivaseniorer.com  

Våra månadsmöten hålls på                                     
Södra Kansligatan 22 

Årsavgiften är 200 kr. Bankgiro 5469-8915               
Du som var medlem 2020 betalar 150 kr som 
kompensation för uteblivna aktiviteter. 

Kontaktuppgifter för ekonomiska ärenden:                             
Aktiva Seniorer                                                                  
c/o Lars Edling                                                           
Stuvareg. 12 A 803 02 GÄVLE     
edling.lars@gmail.com                                                 
070 - 552 54 81 

För övriga ärenden:                                                    
Aktiva Seniorer                                                                                                                  
c/o Margareta Åsberg                                     
Sörbygatan 67 H 802 55 GÄVLE 
margareta.asberg@icloud.com                                   
072 – 322 14 23  

 

 

kassör 

ordförande 

 

Historiepromenad 27/4         

under ledning av Solveig Östling Blomgren från 
Arkiv Gävleborg. 

Samling kl 13.00 vid Esplanadens Musikpaviljong. 

 

 

 

Max.antal 20 st Anmälan senast 25/4 till : 
Margareta Åsberg  072 322 14 23 gärna sms. 

 

Promenadquiz 2/6 i Boulognern 

Samling kl 11.30 vid Dammbron 

 

Du som vill äta lunch på Silvanum efter 
promenaden anmäler dig senast 26/5 till:               
Gunvor Greis 073 – 222 01 95 gärna sms. 

Bangolf i Boulognern 

Onsdag 30/6  14/7  28/7  kl.11.00 

 

Gerd Degerstedt och Åsa Norrbelius möter upp. 

Håll ett öga på vår hemsida för att få   
aktuell information om våra aktiviteter. 

Ev vårresa planeras om Coronaläget tillåter. 

Information om övriga aktiviteter som boule, 
canasta och studiecirklar kan ni få på hemsidan 

eller genom kontakt med cirkelledarna. 


