MOTIONSPROMENAD

Ansgar Senior

Med eller utan stavar. Tid: Måndagar kl 9.45.
Startdatum: Måndagen den 16 januari 2017.
Samlingsplats: Trumslagarbackens parkeringsplats.
Ansv: Ingegerd Eklund och Barbro Nyström, tel 021-14 82 93.

Program våren 2017

BOULE
Vid lämplig väderlek spelas boule på boulebanan
Jakobsbergsgatan 46 B med början i april.
Kontaktperson: Håkan Galmén, tel 078-587 00 14.

Ansgar Senior är ansluten till Riksförbundet
PensionärsGemenskap (RPG). En rikstäckande organisation
öppen för alla och politiskt obunden, men verkar utifrån
kristna värderingar. RPG samarbetar på riksplanet med
andra rikstäckande pensionärsorganisationer i frågor som
rör äldres intressen i samhället.
Alla är varmt välkomna till våra aktiviteter oavsett formellt
medlemskap.
RPG:s medlemmar är olycksfallsförsäkrade vid alla RPG-aktiviteter
samt vid färd till och från dessa.

Medlemsavgiften i Ansgar Senior är 100:- per år.
Föreningens plusgiro: 69 57 68-2
Kontaktperson: Sven-Olof Vestergren, tel 076-799 59 23.

VI HÅLLER TILL I ANSGARSKYRKAN

Ansgarskyrkan, Pettersbergsgatan 32, 724 63 Västerås
Tel 021-14 07 01 www.ansgars.se

Ansgarskyrkan

OM VERKSAMHETEN

ONSDAGAR

KL 14.00

Januari

Mars

11 Knutsfest med knytkalas. Nu är julen slut. Välkommen
till en mysig eftermiddag med sång och musik och
presentation av Ansgar Seniors program för våren.

15 Ett fönster mot världen. Petter Jakobsson, vittberest medarbetare i Diakonia, berättar om Diakonias omfattande
arbete i olika delar av världen.

18 Vart är media på väg? Före detta chefen för Sveriges
Radio Västmanland, Malte Lind, ger sina personliga
synpunkter på utvecklingen i mediavärlden.

22 Kärlek och lite till. Med kärleken som bas kan man
sjunga allt. Det påståendet kommer Per Söderbäck att
bevisa.

25 Elvis i våra hjärtan. Sångaren Mikael Wretholm och pianisten Stefan Appelqvist presenterar i ord och ton en av
vår tids största artister inom sin genre.

29 Josef - att tolka sitt liv genom en bibelberättelse. Pastor
Andreas Löwkvist visar på möjligheter att bättre förstå
oss själva och reflektera kring livet.

Februari

April

1 Gula båtarna i Medelhavet. Västeråsaren Joakim Brosten,
aktiv i Sjöräddningssällskapet, berättar om sina upplevelser som frivillig sjöräddare av båtflyktingar.

5 Kyrkomålaren Albertus Pictor i Dingtuna kyrka. Teologie
doktor Torbjörn Axner visar bilder på de unika målningarna, berättar om kyrkorummets mysterier och det
budskap målningarna förmedlar.

8 Direktörernas direktör. Sigfrid Edström, ASEA-chef, SAFbas, OS-pamp. Journalisten och författaren Anders Lif
tecknar porträttet av industrimannen som kom att
betyda så mycket för Västerås.
l
15 RPG Kommunförenings årsmöte i Korskyrkan

12 Påsklunch. Avslutande andakt i kyrksalen med Ingvar
Gustafsson. OBS! Kl 13.00. Föranmälan!
19 Utsikt från mitt torp. Naturfotografen Henrik Ekman, välkänd presentatör i bl.a. TV-programmet Världens natur,
kåserar.

22 Lina - en musikalisk monolog. Teaterpedagogen Emy Stahl
gestaltar Lina Sandells liv i ord och ton.

26 Örongodis för hela slanten. En lättsam musikalisk
eftermiddag med Anita Öhrman Eriksson, piano och
Friedrich Weigel, violin.

Mars

Maj

1 På spaning efter Gud i Iran. Daniel Berg förmedlar intryck
från en resa till sin hustrus hemland.
8 Till nytta en gång till. Kaj Wallin från VAFAB berättar om
hur allt vårt hushållsavfall tas om hand och tas till vara.

3 Zimbabwe - historia, natur och kultur. Johan Backman visar
film och berättar om landet där han arbetat flera år.
10 Vårfest. Vårens ankomst firas med något gott både för
kropp och själ i vårens glada tid.
17 Vårutflykt. Mer information senare.

