AstraZeneca Seniorerna Göteborg - Program Våren 2021

Följande aktiviteter är planerade för våren. Detaljerad information kommer att finnas på föreningens
hemsida, 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.
Om du inte uppdaterat din profil på föreningens hemsida, var vänlig gör det snarast.
Bridge
Information om när bridgen kan återupptas kommer att meddelas via mail och på hemsidan
www.azsg.se. Ansvarig Arne Torstensson.
Årsmöte
På grund av rådande pandemi kommer årsmötet att skjutas på framtiden. Årsredovisning för 2020
kommer dock att skickas ut via mail och med länk till hemsidan under Q1 2021.
Om du ändrat mailadress nyligen, vg. uppdatera din profil på hemsidan snarast eller anmäl detta till
info@azsg.se, så att du får informationen. Styrelsen återkommer med mer information under hösten
2021 när och var årsmötet kommer att hållas.
Röhsska museet, tisdag 9 mars 2021 kl 11.00
Besök på Röhsska museet med guidning av en av museets pedagoger.
Detaljer om programmet kommer senare.
Museet kommer under våren 2021 att anpassa visningarna till Coronasituationen.
Det finns exempelvis möjlighet att boka föreläsningar i Auditoriet. Föreläsningen är cirka 40
minuter, efter det besöker man på egen hand de verk som visats under utställningen. Gruppstorlek:
max 25 personer, först till kvarn.
Anmälan på hemsidan www.azsg.se. Ansvarig Ann-Marie Bergholm.
Planerat besök på Antik West
Under ca 1-1,5 timme får vi en guidad visning på Antik West, Södra vägen 41.
Vi blir serverade kinesiskt te och lite tilltugg. Ansvarig Stina Rejvik
Visning av Frimurarehuset, måndagen den 13 april kl. 10.00 – 11.15
En ny guidning av Pether Ribbefors. Denna gång får vi se Frimurarehuset från insidan, ett av
Göteborgs hemligaste kulturarv. Bakom en stram fasad på Södra Hamngatan döljer sig en värld av
symboler. Sedan 1806 har Frimurareorden huserat på platsen, byggnaden kom till efter den stora
stadsbranden 1802 och konstruerades redan från början uteslutande för ordensändamål. Guidningen
avslutas med fördel med en lunch, på egen bekostnad, på klassiska Golden Days i samma hus.
Antalet deltagare är maximerat till 45 personer.
Anmälan på hemsidan www.azsg.se. Ansvarig Janne Sundell.
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Vårpromenad i Bunketorp, tisdag den 6 maj
Vi samlas på parkeringen till motionsslingorna i Bunketorp, Östra Lindome och promenerar i den
fina terrängen och njuter av naturen, kollar växter och har det trevligt. Stigarna är fina och stövlar
behövs inte. Vi klarar promenaden på ett par timmar och avslutar med lunch på egen bekostnad på
det närbelägna Lilla Spinneriet i Östra Lindome för de som vill.
Anmälan på hemsidan www.azsg. Ansvarig Börje Wernersson.
Golf
AZSG mästerskapet spelas någon gång i maj. Plats kommer att meddelas senare.
Anmälan inklusive golf_id görs på hemsidan www.azsg.se. Ansvarig Arne Torstensson
Vårutflykten, 27 maj
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.

Programgruppen har, under hösten, träffats regelbundet för att planera vårens aktiviteter. I rådande
Coronatider har vi inte haft tillgång till AZ lokaler för möten och föreläsningar och med de utökade
restriktionerna är det omöjligt att träffas inomhus överhuvudtaget. Utomhusaktiviteter är också
svåra att genomföra då det är väderberoende. Vi hoppas dock att vi ska kunna genomföra många av
de aktiviteter vi har planerat. Tills dess vill vi uppmana alla att vara försiktiga och hålla avstånd så
ses vi längre fram när vi har lagt denna pandemi bakom oss.
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