AstraZeneca Seniorerna Göteborg - Program Våren 2020

Följande aktiviteter är planerade för våren. Detaljerad information kommer att finnas på webben,
www.azsg.se. Du som inte har tillgång till PC kan vända dig till den person som står angiven vid resp.
aktivitet. Anmälningsavgiften sätts in på plusgiro 30 46 77-8, AstraZeneca Seniorerna Göteborg, ange
namn + aktivitet. Anmälningsavgifter betalas inte tillbaka.
Bridge
Vi spelar bridge onsdagar kl. 10.00–14.00 i Gula Villan, (10:-/gång). Nya deltagare anmäler sig till
Arne Torstensson, BACT1950@gmail.com, eller 0708-467047. Terminen startar den 8 januari.
21 januari, kl 15.00 - Forsåker förr och nu
Föredrag av Lars Gahrn, känd Mölndalsprofil, som kan det mesta om det gamla Mölndal, som nu
delvis håller på att försvinna. Vi samlas för mingel och kaffe kl 14.30. Föredraget börjar kl 15.00 i
PGN. Anmälan senast den 14 januari till Berit Westberg på mail, westberg.molndal@telia.com
Lokal meddelas senare.
4 februari, 13.00 – 15.00, Ölaktivitet på Beersmiths
Tisdagen den 4 februari besöker vi hantverksbryggeriet Beersmiths. Vi samlas kl 13.00 på J.A.
Gahms Gata 4 (buss 758 eller 82, hållplats F.O Peterssons Gata) för ölprovning och guidning av
bryggeriet. Kostnad 100 kr per person vilket insätts på föreningens Plusgiro nr. 30 46 77-8, märk
inbetalningen med namn och ”Beersmiths”. Max 40 deltagare. Anmälan senast 24 januari till
Johan Allgén på mail, fam.allgen@bredband2.com
18 februari, 14.30 – 17.00 Årsmöte i PGN
Inbjudan och möteshandlingar skickas till alla medlemmar, senast tre veckor före årsmötet. Mingel
från 14.30. Årsmötet startar ca.15.00. OBS! Även i år kommer årsmöteshandlingarna att skickas ut
elektroniskt. Om du ändrat mailadress nyligen, vg anmäl detta snarast till info@azsg.se så att du får
informationen.
10 mars kl 10.00 - Älvrummet
Hur kommer Göteborgs centrala stadsdelar längs med Göta Älv att se ut om 15, 20 och 30 år? Vad
finns det för visioner och vad är redan klart? I Älvrummet får du svar på dina frågor om
stadsutvecklingen i det som kallas Älvstaden. Vi får en guidad visning på ca 1 tim om planerna för
Göteborg. Anmälan senast 3 mars till Birgitta.L.Andersson@gmail.com
Adress: Visitor Centre i Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, mittemot den stora, röda
byggnaden Kuggen. https://alvrummet.se/hitta-hit/
25 mars kl 15.00 i PGN - Om alla säger fel, blir det rätt då?
Föredrag av språkforskaren professor Lars-Gunnar Andersson.
Vi samlas för mingel och kaffe från 14.30. Föredraget börjar 15.00 i PGN. Anmälan senast 16
mars till AM Bergholm på mail; ammisbergholm@gmail.com. Lokal meddelas senare.
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23 april kl 17.00 i PGN - Nepal - natur & kultur
Reseskildringar med Ulf Karlsson. Från kl 16.30 mingel med fika i PGN. Föredraget börjar 17.00
Anmälan senast 3 april till Janne Sundell på mail janne.sundell@leire34.net. Lokal meddelas
senare.
12 maj - Golf
AZSG mästerskapet spelas 12 maj. Plats kommer att meddelas senare. Anmälan, inklusive golf_id
senast 17 april till Arne Torstensson på mail, BACT1950@gmail.com,
19 maj - Vårpromenad vid Välen/Näset
Vi njuter av vårens och försommarens blommor och fågelsång. Vi tar en behaglig promenad i
Välens naturreservat på Näset i Göteborg tisdagen den 19 maj. Vi samlas kl 10.00 på parkeringen
vid Välen, Kannebäck och är klara någon gång mellan 12-13.00.
Tag med fika. Blir det regn så klär du dig därefter. Stövlar är aldrig fel att ha på fötterna.
Anmälan senast torsdagen den 14 maj till Börje Wernersson borje.wernersson@gmail.com
28 maj - Vårutflykten
Årets utflykt går till Ryttmästarbostället som ligger vid Simsjöns strand på Billingen. Där får vi ta
del av både den enkle ryttarens lilla stuga som ryttmästarens boställe. Vi åker från Göteborg via
E20 och får förmiddagsfika med smörgås på Konditori Nordpolen i Vara. Vidare förbi Skara mot
Skövde och Ryttmästarbostället. Här blir vi guidade runt och får en intressant historielektion. Här
äter vi också lunch i form av en buffé. Hemresan går via Falbygden och vi gör ett besök på
Falbygdens Ost för eftermiddagsfika. och shopping. Därefter åker vi mot Göteborg igen och är
hemma vid 18.00-tiden. Mera om resan finns på Rekå-resors hemsida www.rekoresor.se
Kontaktperson Stina Rejvik.
Inbjudningskort kommer senare.
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