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    Skår, Göteborg 
  
 

Välkommen till höstens program 2016 
Vi har som vanligt våra månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i Skårskyrkan, 
Skårsgatan 93 dit man kan ta buss 50 eller 62. Efter en kort föreningsinformation 
följer ett föredrag eller annan underhållning och efterföljande frågestund. 
Därefter blir det kaffe med smörgås. Vi avslutar ca 14.30. Kostnad 80 kronor. 
Välkommen!  
 

 

Cafébio på Bio Roy 

Cafébio på Bio Roy fortsätter. Samling kl. 11.30 för fika med kaffe och en god 
kaka. Lotteri på medlemskortets nummer. Närmare presentation av filmerna 
finns på www.bioroy.se och i folder på Bio Roy. Det är nu fritt för oss att välja 
mellan medlemskort antingen till röd serie (måndagar), till grön serie (tisdagar) 
eller till blå serie (torsdagar). De fyra filmerna måste alltså ses på den veckodag 
som medlemskortet anger. Det går INTE att byta veckodag mellan tillfällena. 
Medlemskortet kostar 320 kronor och köps i Bio Roys biljettkassa. Under hösten 
visas nedanstående fyra filmer:  
Måndag 12, tisdag 13 eller torsdag 15 september: ”Brooklyn”. En irländsk film 
från 2014 om emigration till Amerika. Den blev Oscarsnominerad för bästa film 
och bästa kvinnliga huvudroll. 
Måndag 17, tisdag 18 eller torsdag 20 oktober: ”Jordens salt”. Fotografen 
Sebastião Salgado dokumenterar med kameran orörda områden, vilda djur och 
växter och grandiosa landskap. 
Måndag 14, tisdag 15 eller torsdag 17 november: “Saint Amour”. Ny fransk film 
från 2016 med Gérard Depardieu i huvudrollen. 
Måndag 5, tisdag 6 eller torsdag 8 december: ”Breakfast at Tiffany´s”. 
Amerikansk klassiker från 1961 med Audrey Hepburn i huvudrollen och låten 
”Moon River” som filmlåt. 
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Onsdag 21 september 

Månadsmöte i Skårskyrkan kl.12.00 

Den välkände Världens Gång-redaktören från Göteborgsposten Kristian Wedel 
kåserar. Bindande anmälan senast söndagen 18 september till Ingrid Nylén, 
telefon 031-533442 eller 0733-261103. 

 

After Work med Mingel 

Östersamverkan (Björkekärr, GöteborgsVeteranerna, Skår och Örgryte) bjuder 
åter till träffar på Trattoria Padrino på Prästgårdsängen, granne med Handels-
banken. Vi får då en chans att träffa våra ”grann-SPFare”. Boka torsdagarna 29 
september, 27 oktober och 24 november kl. 16-18, så ses vi. För 100 kronor får 
du något att dricka och något litet att äta. För den som önskar kaffe efteråt går 
det att beställa. Buss 62 till Prästgårdsgatan. Parkering finns alldeles intill 
restaurangen. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Karin Larsson, telefon 031-
253117 eller karinglarsson@hotmail.se, eller till Ulla Enander, telefon 031-405290 
eller ulla.enander@outlook.com. 

 

 

 

 

Söndag 25 september – söndag 2 oktober 

Flodkryssning på Donau mellan Passau och Wien. 32 personer från SPF 
Seniorerna Skår åker med Rolfs Flyg och Buss. 
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Onsdag 19 oktober 

Månadsmöte i Skårskyrkan kl.12.00 

Estradören Björn de Verdier tar oss med på en litterär (släd)färd genom de 
värmländska skogarna till ord av Fröding m.fl. med ackompanjemang på gitarr av 
Åke Zidén. Bindande anmälan senast söndag 16 oktober till Margareta Åkerström, 
telefon 031-405153. 

 

 

 

 

 

 

    

Måndag 31 oktober kl.12.00 

Lunch, konst- och designvandring på Hotel Avalon 

Vi träffas i hotellets reception kl.12.00. Tillsammans gör vi en guidad ”Konst- och 
designvandring”. Efter besöket äter vi dagens lunch inklusive kaffe och kaka. 
Kostnad 175 kronor. Bindande anmälan senast måndagen 24 oktober till Ingrid 
Nylén, telefon 031-533442 eller 0733-261103. 

 

 

 

mailto:spfskar@gmail.com


4   e-post: spfskar@gmail.com 

 Hemsida: spfpension.se/skar 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Onsdag 16 november 

Månadsmöte i Skårskyrkan kl. 12.00 

Jan Hedner, professor i lungmedicin: ”Om sömn och sömnbrist”. Bindande 
anmälan senast söndagen 13 november till Margareta Åkerström, telefon 031-
405153. 

 
 

 

Onsdag 14 december 

Julmöte i Skårskyrkan kl. 12.00 

Vi upprepar förra årets trevliga julmöte och startar med ett glas värmande glögg. 
Sedan äter vi Jerkstrands härliga julbuffé med olika sorters sill, skaldjurspaté, 
ägghalvor med räkor, skagenröra, rökt lax, julskinka, rostbiff, kalkon, julkorv, ost, 
vörtbröd mm. Öl, julmust och vatten ingår. Vi avslutar med en god kopp kaffe 
med kaka. Bindande anmälan senast torsdagen den 1 december till Margareta 
Åkerström, tel. 031-405153.  Avgiften 220 kronor betalas genom insättning på SPF 
Skårs bankgirokonto 177-1575 senast den 5 december. 
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