Ansgar Senior
Program våren 2019

ONSDAGAR

KL 14.00

Januari
16 ”Knutsfest med ”knytis”
Välkommen med - eller utan - kakor! Lättsam underhållning och presentation av vårprogrammet 2019.
23 ”De vi ville bli”
- om de tre livstrådarna och konsten att fläta ihop dem.
En berättelse om hopp, förluster och Jerusalemfararna
från Nås. Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan
och författare.
30 RPG kommunförenings årsmöte
i Ansgarskyrkan.

Februari
6 "Kilimanjaro - Min väg till bergets topp”
Anna-Karin Wesslund berättar och visar bilder.
13 "Ensamhet och psykisk hälsa"
Den inspirerande riksdagsledamoten och läkaren
Barbro Westerholm gästar oss.
20 "Rävsaxen"
En blåsargrupp bjuder på välkända melodier och
musikquiz.
27 "Epidemier i vår tid"
Smittskyddsläkaren Jan Smedjegård beskriver hur olika
epidemier kan drabba det moderna samhället.

Mars
6 "Till själens andetag"
Monica Thorborg-Nygren berättar om poeten Atle Burmans liv och diktning.

Mars
13 "Hon kallades Gobeläng"
Ingrid Mörnenge presenterar konstväverskan
Mathilda Carlsson.
20 "Räcker vattnet för allt och alla?"
Anders Berntell, tidigare chef för 2030 Water Resources
Group inom Världsbanken samt Stockholm International
Water Institute.
27 "Baharat Indien - Bistånd".
Mari Coenraads berättar och visar bilder från biståndsarbete
bland barn och unga i Sydindien.

April
3 "Sånger vi minns från vår barn- och ungdomstid"
med kantor Gunilla Lindberg och sånggruppen
Mixturen, Skultuna.
10 "Varför skulle Jesus dö på korset?"
Ungdomsledare Simon Alander.
17 Påskfest
Avslutande andakt i kyrkan.
24 "Man blir glad av fåglar ”
Lennart Urby berättar och visar bilder från ett livslångt
engagemang för fåglar.

Maj
8 "Trio spelar evergreens”
Anita Öhrman-Eriksson, piano, Friedrich Weigel, violin
och Sigge Olsson, klarinett.
15 Vårutflykt

MOTIONSPROMENAD
Med eller utan stavar. Tid: Måndagar kl 9.45.
Startdatum: Måndagen den 14 januari 2019.
Samlingsplats: Trumslagarbackens parkeringsplats.
Ansv: Ingegerd Eklund, tel 070-623 14 01
Barbro Nyström, tel 070-354 37 54.

OM VERKSAMHETEN
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 är150:- under 2019.
Föreningens bankgiro: 232-5611 (ange Ansgar Senior)
Kontaktperson: Sven-Olof Vestergren, tel. 076-799 59 23.

VI HÅLLER TILL I ANSGARSKYRKAN

i samarbete med
studieorganisationen

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

