Aktiva Seniorer Trollhättan
Månadsbrev 2021
God fortsättning på det nya året!
Jul- och nyårshelgen blev säkert mycket annorlunda för de flesta av oss.
Inte vågade vi träffa barn och barnbarn eller våra vänner som vi brukar.
En del av våra nära och kära som fanns i närheten kunde vi träffa utomhus och
var glada för det.
Nu har vi ett nytt år framför oss med stora förväntningar på att allt ska bli ”som
vanligt”.
Det kanske inte går så fort men vi måste tro att det går åt rätt håll. Vår slogan börjar
bli sliten
men gäller fortfarande: Håll ut!
I styrelsen fortsätter vi att träffas digitalt. Även om vi inte har någon verksamhet
igång
så finns det en hel del att diskutera. Arbetet med att söka lämplig lokal i stället för
Parkhallen
när den renoveras fortsätter. Får vi igång våra månadsmöten längre fram vill vi ha en
lättillgänglig och centralt belägen lokal.
Vår nye webbadministratör Göran Kjellebäck kommer i månadsskiftet januari-februari
att genomföra en uppgradering av hemsidan som då kommer att helt förändra
utseendet
när vi byter så kallad plattform. Hemsidan blir både enklare och lättare att driva och
underhålla. Vid genomförandet av förändringen kan det bli så att hemsidan ligger
nere
några dagar upp till en vecka. Så det är bara att avvakta och försöka igen lite senare.
Under vecka tre kommer fakturor på medlemsavgiften att skickas ut. Det är viktigt att
ange det individuella OCR-numret som finns på fakturan. För att få lägre kostnader
för
medlemskap på träningsanläggningen Älvhögsborg tillhandahåller Sirpa Fors
medlemskort
som visas upp i receptionen på Älvhögsborg.
Det verkar avlägset men tiden för vår årsstämma närmar sig. Valberedningen är i full
gång
med att hitta ersättare för dem vars förordnande går ut och i styrelsen diskuterar vi
hur
vi ska kunna erbjuda alla medlemmar möjlighet att delta i årsstämman. Vi har tillsatt
en
mindre grupp inom styrelsen som arbetar med detta.
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Föreningsstämma kommer att hållas den 13 mars 2021. Mer information kommer
senare.
Ta hand om er och var särskilt försiktiga nu när vaccinet är inom räckhåll.
Vi vill ju inte falla på målsnöret!
Hälsningar
Elizabeth Mattsson
Vaccinet är på gång!
Många av oss fick ett välkommet brev förra veckan med information om vaccination
mot covid-19.
Så trötta som vi är på denna pandemi så kändes det hoppfullt. Nu får vi hålla
tummarna för att allt
går i lås och att vi kan börja träffas igen i våra verksamheter.
Vi har bokat Hebeteatern i Folkets Hus med förhoppningen att vi ska kunna börja
med ett första
underhållande möte i maj.
Troligen blir det där vi kommer att hålla våra månadsmöten i september och
eventuellt oktober,
beroende på hur tidskalkylen håller för renoveringen av Parkhallen. Det ska bli
intressant att ta
kontakt med alla spännande artister och intressanta föredragshållare, vars program vi
har tvingats
skjuta upp för att se om de kan komma till oss då vi hoppas komma igång igen.
Festkommittén har bokat den 27 november i Parkhallen för vårt 30-årsjubileum.
För att tänka nytt och inte upprepa 25-årsfesten blir det troligen en pubafton med
varierad underhållning.
Längre fram får vi mer information.
Har ni sett vår nya hemsida? Gå gärna in och se hur vi har förändrat den.
Inför årsstämman i mars har vi sammanställt och överlämnat våra dokument till
revisorerna
som ska granska dem. Valberedningen har fullt upp med att hitta ersättare för de
personer
vars mandat upphör.
Kom gärna med förslag till valberedningen.
Kontaktperson är Thor Svensson 070 – 697 24 16.

Aktiva Seniorer Trollhättan
Kallelse till föreningsstämman och hur vi genomför den finns att läsa här
Föreningsstämma 2021
Hälsningar
Elizabeth Mattsson

Mars 2021
Nu pågår poströstningen inför årsstämman den 13 mars. Det brukar aldrig vara
särskilt
många av våra medlemmar som deltar i det mötet och i år när vi hänvisas till
poströstning
så har vi inte räknat med några stora skaror. Därför var det roligt att det ändå blev en
del
utöver ”den närmaste kretsen”.
Jag hoppas innerligt att vi aldrig behöver uppleva denna modell igen. Inget går upp
mot ett fysiskt möte!
Vi funderade ett tag på att skjuta upp årsstämman och flytta det mötet till ett senare
tillfälle.
Men med tanke på de försenade leveranserna av vaccin så vet man aldrig när det
hade blivit av.
Sedan i våras har vi haft en vakans i styrelsen då vår webbmaster gick bort.
Förutom den tjänsten slutar två andra styrelsemedlemmar efter lång tid i styrelsen.
Valberedningen har därför kommit med förslag på nya styrelseledamöter som vi
hoppas
ska röstas igenom på stämman och senare presenteras. Jag är imponerad av att så
många
stannar i styrelsen över så lång tid. Det måste betyda att det är stimulerande och
roliga
arbetsuppgifter!
Vår resesamordnare Lisbeth Andersson berättar att Konserthuset i Göteborg nu
beslutat
sig för att flytta hyllningskonserten för ABBAs musik från 8 april till 3 oktober 2021.
Alla som redan har biljetter till denna föreställning kommer att kontaktas av Lena på
Karl-Everts Busstouring.
Eventuella avbokningar kan ske genom telefonnummer 0520 – 32543.
Resan till Värnamo med besök på Vandalorum och glashyttan i Limmared som är
planerad
till 6 och 11 maj, med 25 resenärer i varje buss, kan bli ifrågasatt om vi inte hinner bli
vaccinerade innan dess. Tyvärr så avslutas utställningen med Jobs textiltryck i maj.
Vi återkommer om denna resa längre fram.
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Vår förening brukar alltid arrangera en sommarresa, så även i år.
Planeringen är i full gång och vi hoppas presentera en resa i vårt närområde mycket
snart.
Vädret är lite upp och ner, ibland lite kyligt och andra dagar ganska varmt med
strålande solsken.
Det känns underbart att känna att våren verkligen är på väg.
Njut av soldagarna och ha det riktigt gott!
Elizabeth Mattsson

April 2021
In i det sista trodde många av oss att vi kunde starta upp efter pandemin med ett
månadsmöte
nu i maj. Men vaccinationerna har blivit mycket försenade, smittspridningen är
fortsatt hög och
gruppstorleken i våra möten får inte överstiga åtta. Så det var bara att avboka
Hebeteatern!
Christina Palm, som är en mycket positiv person, låter hälsa att om förutsättningar
finns så
börjar sommarbridgen i månadsskiftet maj/juni och uppmanar oss att hålla ögonen
på hemsidan
för att veta när.
Aktiva Seniorer har varje år en sommarresa. Nu i sommar är den planerad att gå till
vårt
närområde. En inspirerande guide är vidtalad som ska öppna upp våra sinnen för de
många
intressanta platser som vi har omkring oss. På vår hemsida finns utförligare
information om
sommarresan och de övriga resor som är på gång i höst. Lisbeth Andersson har
ständig kontakt
med Lena på Karl-Everts Busstouring. I dagsläget är Norgeresan flyttad ytterligare ett
år framåt
till 2022.
Nu måste vi tro att vi ses efter sommaren i alla våra verksamheter. Det räcker dock
inte med att
vi är vaccinerade, vi måste också tillåtas att träffas i större grupper.
Vår programansvarige Ulla-Britt Larsson lägger sista handen på höstens program som
vi ska
besluta om på nästa styrelsemöte. Hebeteatern är bokad för månadsmöten i
september och
november. Enligt planering ska renoveringen av Parkhallen vara klar i slutet av
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oktober och är
bokad av oss för våra träffar i november och december. Det är även där vi ska fira att
vår
förening fyller 30 år.
Åke Andersson som har tagit på sig att vara cirkelsamordnare har ett stort jobb
framför sig för
att organisera alla våra cirklar. Under det gångna året har vi förlorat många
cirkelledare och det
är glest i många cirklar plus att vi har en ansenligt stor kö. Men ambitionen är hög så
vi räknar
med god ordning då vi börjar efter sommaren. Medlemmar kommer också med tips
på nya
cirklar som vi återkommer till i nästa medlemsbrev.
Hälsningar
Elizabeth Mattsson
Ordförande

Vaccinering på löpande band!
Nu går det undan. Fas två och tre av vaccineringen är snart avklarade. Många känner
sig redan ganska
trygga och har börjat träffa nära och kära fysiskt igen. Samtidigt hör vi att vi ska vara
försiktiga även i fortsättningen.
Vaccinationen är inte 100 %-ig! Nu hoppas vi få besked den 17 maj om det blir
någon förändring av
gruppstorleken som tillåts träffas. Alla våra verksamheter behöver tillåtas att träffas
med fler än åtta personer.
Några som är särskilt ivriga på att få reda på vad som ska gälla är de som vill börja
med sommarbridgen.
Om förutsättningarna finns börjar bridgen den 7 juni. Christina Palm har lagt ut all
information rörande
sommarbridgen på vår hemsida.
Vår resesamordnare Lisbeth Andersson berättar att hela hösten är planlagd med både
framflyttade och
nya resmål men väntar på glädjande besked från Folkhälsomyndigheten.
Programmet för höstens månadsmöten är beslutat och kommer att tillsammans med
annan information
att skickas ut i augusti. Men redan nu kan vi avslöja att på höstens första
månadsmöte ska vi bli underhållna
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med rock och glad musik från 60- och 70-talen av ett lokalt gäng med killar.
Vår förening i Trollhättan har ett ovanligt stort antal cirklar som nu efter ett år med
Corona är ”lite haltande”
på grund av luckor både bland cirkelledare och medlemmar. Vår cirkelsamordnare
Åke Andersson har
påbörjat arbetet med att kolla upp vilka cirklar där det kan fyllas på med medlemmar
från vår kölista.
Många vill gärna vara med men det är inte så lätt att få någon att ta på sig
ledarskapet.
Kan du tänka dig att vara cirkelledare, hör av dig till Åke 070 – 444 8517.
Inför starten av höstens cirklar planerar vi en träff med alla cirkelledare måndagen
den 2 augusti.
Vi skickar ut en inbjudan i början på sommaren.
Vi brukar inte ha något styrelsemöte i juni men så blir det i år också, liksom förra året.
Förhoppningsvis blir det vår sista videokonferens. I fortsättningen hoppas vi på
fysiska träffar.
Det har varit en kylig vår men nu är värmen på gång säger meteorologerna.
Njut av de ljusa fina kvällarna och den vackra grönskan!
Elizabeth Mattsson

Sommaren är här!
Det är lika underbart varje år när äntligen den riktiga sommarvärmen kommer med
solsken och fina dagar. Det betyder också att vi vistas utomhus större delen av dagen
och får lätt för att hålla avstånd som fortfarande är viktigt.
Enligt det 5-stegs paket som statsministern gick ut med den 28 maj närmar vi oss
steg
två där 300 personer ska kunna tillåtas vid evenemang inomhus, om de har särskilt
anvisade platser. Smittspridningen har gått ner kraftigt och vaccinationen pågår i de
allt
yngre åldrarna. Det känns hoppfullt för oss i vår förening att vi ska kunna starta alla
våra
verksamheter nu i höst.
Vår cirkelsamordnare är i färd med att skicka ut inbjudningar till cirkelledarna för att
planera
mer i detalj hur vi kan få igång cirklarna igen. Vi har dock beslutat att flytta fram det
mötet
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till den 2 september.
Program och schema för höstens olika aktiviteter kommer att skickas ut efter att
styrelsen
har haft sitt sommarmöte.
Då har vi även ett särskilt möte angående jubileumsfesten den 27 november.
Hela styrelsen önskar er alla en riktigt härlig sommar och ser fram emot att få träffas
”irl”
till hösten igen!
Hälsningar
Elizabeth Mattsson
Nu kör vi!

Äntligen vågar vi tro att alla våra verksamheter ska återgå till våra gamla rutiner.
Även om vi alla är fullvaccinerade utgår jag från att vi ändå är försiktiga och stannar
hemma när vi
känner oss krassliga. Någon fjärde våg vill vi inte ha!
Det har naturligtvis hänt en del i vårt medlemsregister under den långa pandemin.
Särskilt i våra cirklar har mycket förändrats.
En del har flyttat, gått bort eller slutat av någon annan anledning.
Därför vill vi börja med att träffa cirkelledarna för att inventera hur det ser ut i
respektive grupp.
Vi hoppas på att kunna beta av en del av kölistorna men också förvissa oss om att vi
har ledare
till alla cirklar.
Medborgarskolan har också beslutat att införa ett nytt rapporteringssystem som vi vill
informera om.
Inbjudan till cirkelledarna har gått ut.
Cirkelledarna bestämmer själva när deras respektive cirkel startar. En del har redan
beslutat om starttider
som ni kan se i det medföljande schemat.
Våra månadsmöten börjar måndagen den 6 september kl 10.30. I september och
oktober träffas vi på
Hebeteatern i Folkets Hus och från november är vi tillbaka i Parkhallen, som då ska
vara klar med
sin renovering.
Som tidigare kommer vi att annonsera i ttela fredagen innan respektive träff följande
måndag.
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Först ut blir Stefan Nordlundh med band som startar höstens program med rock och
glad
musik från 60-talet.
Sedan följer en del information från våra samordnare.
I Hebeteatern kan vi inte servera kaffe utan det kommer att ske utanför lokalen efter
programmets slut.
Gemytträffarna kommer också igång samma vecka, dvs lördagen den 11 september.
Ni kan anmäla er påmånadsmötet men också via mail till vår klubbmästare Christina
Lundmark senast
den 9 september. annachristinalundmark@gmail.com
Det var många resor inplanerade då vi drabbades av pandemin. En del har varit
möjliga att flytta fram och
andra har vi tyvärr inte kunnat genomföra.
En del kommer att vara med till berättarladan i Rottneros slottspark redan nu den 10
september.
Där har ju anmälningstiden gått ut av förklarliga skäl men till de flesta övriga resor i
höst är det fortfarande
möjligt att anmäla sig.
Reseprogrammet finns att ta del av på vår hemsida.
Hela styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna tillbaka!
Elizabeth Mattsson
ordf

Vi är igång!
Det blev en lyckad start med vårt första månadsmöte efter utbrottet av pandemin.
Det var en viss
oro bland oss i styrelsen om hur det skulle fungera. Skulle medlemmarna våga sig hit,
kunde vi hålla ett
visst avstånd och hur skulle det fungera med fikat?
Men så bra det blev med 200 personer och det lokala bandet som verkligen fick oss
att ”rocka loss”
i bänkraderna.
På nästa månadsmöte den 4 oktober får vi besök av Maria Engström Weber som
berättar om
Visit Trollhättan.
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Nu har även de flesta cirklar kommit igång. Eftersom det verkar vara en del
tveksamheter om vad som
gäller i våra lokaler påminner jag om vad alla cirkelledare, som var med på vårt
gemensamma möte,
kom överens om.
•

•

•

Vi går in i lokalerna genom ingången Storgatan 21 och går ut via dörren som
leder till
Storgatan 19.
Ytterkläderna tar vi med in i våra respektive cirkellokaler för att inte uppehålla
oss i korridorer
och kapprum.
Pentryt används inte av någon utan kaffe tas med hemifrån, var för sig eller
gemensamt om
cirkelledaren harkommit överens med sin grupp om gemensamt kaffe.

Detta på grund av att många av våra medlemmar fortfarande är oroliga för
smittspridning och det ska
respekteras.
Vi kom också överens om att alla gamla kölistor ska strykas! Nya kölistor gäller från
den 15 augusti
och kommer att delges respektive cirkelledare löpande.
Vår uppskattade reseverksamhet har också fått en fin start med resan till Sunne och
berättarladan den
10 september.
Likaså vår första gemytträff efter detta långa uppehåll blev mycket uppskattat.
På hemsidan finns reportage både från resor och övriga aktiviteter.
Biljetter till Jubileumsfesten den 27 november som vi tidigare har informerat om
kommer att säljas i
mitten av oktober.
All information angående festen kommer att finnas på hemsidan.
Hösten är på gång märker vi både på temperaturen som börjar sjunka, regnen som
kommer tätare
men också de vackra färgskiftningar vi ser i naturen.
Ha det så gott!
Elizabeth Mattsson
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Nu ses vi i Folkets Park!
Renoveringen av Parkhallen börjar bli klar. Det ska bli roligt att fortsätta med våra
månadsmöten där som
vi brukade före renoveringen. All ny teknik är inte på plats ännu men det ska gå bra
att genomföra vårt
novembermöte.
Tyvärr är det inte möjligt att parkera inne på folkets park utan vi hänvisas till den
allmänna parkeringen utanför.
Vi har varit tvungna att ändra i programmet på grund av sjukdom så den 1 november
får vi träffa vissångaren
Anton Höber som ska underhålla med sång och musik samt en del klurigheter.
Han är bland annat känd som limerickguru.
Nu är biljettförsäljningen till vår jubileumsfest i full gång.
Den 27 november träffas vi i den nyrenoverade Parkhallen.
Vi får efter välkomstdrink och en tvårättersmeny med vin njuta av underhållning av
David Carbe Trio till det facila
priset av 400 kr.
Förhoppningsvis finns det biljetter kvar till försäljning på vårt månadsmöte 1
november eller vid kontakt med
Göran Kjellebäck telefonnummer 070 – 209 89 70.
Vår kanslist Sirpa Fors kommer troligtvis inte i tjänst förrän en bit in i november.
Under tiden får vi hjälp från övrig
personal inom Medborgarskolan som svarar eller vidarebefordrar Sirpas mail till
berörd samordnare.
Vid frågor angående medlemskort till Älvhögsborg kan ni vända er till Göran
Kjellbäck.
Automatisk dörröppnare har efterfrågats av flera medlemmar. I kontakt med chefen
för Medborgarskolan
blev vi påminda om att det redan finns! Om man går in från baksidan, dvs i porten på
Olof Palmes gata
öppnas dörren automatiskt när man slagit in koden. För tillfället pågår reparationer i
gatuhörnet som gör att
det är lite krångligare att ta sig fram men det hoppas vi snart ska vara klart.
Hälsningar
Elizabeth Mattsson
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Nu är vi igång igen!
Det känns mycket bra att alla verksamheter kan vara igång trots att pandemin inte är
över.
Vi har till och med haft informationsmöte för nya medlemmar och en fest för
aktivitetsledarna
som många har väntat på i två år.
Att det har fungerat så väl beror säkert på att de flesta av oss har blivit vaccinerade
och samtidigt
fortsattmed olika försiktighetsåtgärder.
Bra gjort!
Därför är det trist att höra att pandemin börjar öka på många ställen och även här i
Sverige.
Nu har myndigheterna beslutat att införa vaccinationspass för sällskap över 100
personer från
den 1 december.
Det kommer att påverka våra månadsmöten. Så på nästa månadsmöte den 13
december måste
samtliga uppvisavaccinationspass + legitimation i entrén till Parkhallen för att få njuta
av vår kör,
som sjunger julsånger och Luciatåget från Slättbergsskolan. Parkhallen ligger
fortfarande efter när det
gäller tekniken.
Som en del upptäckte förra månadsmötet så fungerade inte hörslingan som är så
viktig för de som
använder hörapparat.
Tyvärr blir den inte klar förrän i slutet av december. Jag vill uppmana de som
använder hörapparat
att sätta sig längre fram för att få så bra ljud som möjligt.
Nu närmar vi oss snart jul och ett nytt år. Vi har bestämt att denna gång ska vi inte
skicka ut
vårterminens program via post utan hänvisar till vår hemsida. Där finns den senaste
uppdateringen
beträffande månadsmöten, resor, gemytträffar och övrig information.
Starten av cirklarna efter juluppehållet bestäms av respektive cirkelledare som själva
meddelar sina
cirkeldeltagare.
Om någon vill ha upptryckt material så hjälper Medborgarskolans kansli gärna till
med det.
Månadsbreven kommer att skickas ut som tidigare med aktuell information.
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GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

önskar styrelsen genom
Elizabeth Mattsson

