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Säsongen 2018 - 2019! 

Upprop till er alla Askimsseniorer ! 

Nu vill vi presentera alla våra intressanta aktiviteter för hösten 2018 som vi ordnar bara 

för ER till glädje och nytta!  Något är nytt och mycket är gammalt - Vi hoppas att  Du – 

vare sig Du är ny eller gammal medlem - hittar en hel del som lockar Dig att vara med i 

våra verksamheter 
Så läs om:  

boule,   Askim vår hembygd , bridge ,   historia , 

 hjärnkoll ,  julresa 1 december ,  klassisk musik , konsthistoria   

läsecirkel , ”middag” på stan ,  minigolf, ,  ölprovning  

månadsmöten med intressanta program ,  olika studiebesök  ,   sommarresa den 24 juli, 

”Vaffö gör di på dette viset”  ,  vinprovning ,        ”månadens lunch " på stan. 

Lusläs noga och boka in dagarna där Du hittar program som tilltalar Dig.    Anmäl Dig så 

snart som möjlig !- vissa aktiviteter  blir snabbt fulltecknade      

(Alla anmälningar är bindande- men Du kan självklart avanmäla Dig före anmälningstidens utgång)                                                                                                                                                                                                   

Dessutom ordnas i distriktet följande av oss nu kända aktiviteter (se distriktets hemsida):          

News 55 Senior event 22-23 aug,    Vandring på Hönö den 14 september ,  

Bokmässan 27-30 sep ,             Trafikmöte den 18 oktober ,  

Medlemsmöte  9 November ,          Konsert i Saronkyrkan den 22 november  

I alla grupper träffar Du goda och glada vänner med samma intressen som Du själv!            

"Ju mer vi är tillsammans ju roligare har vi och ju fler attraktiva möten kan vi ordna. 

Så prata gärna med Dina vänner - som ännu inte är medlemmar - ta med dem som gäster 

på något månadsmöte - och försök att övertala dem att gå med i vår förening!  

För att underlätta för Dig har vi ett fullständigt kalendarium på programmets sista sida 

där Du hittar allt som vi bjuder in till under hösten! 

Så glöm inte kalendariet med programmen dag för dag!  

Anteckna redan nu sådant som Du känner för att delta i! 

Viktigt att observera ! 

Till Er medlemmar som det strulat för beroende på att SPF Seniorerna bytt datorsystem!  

Håll ut – förbundet, distriktet och vi gör allt vi kan för att det skall sluta bra - dvs t ex att 

Du registreras rätt, får rätt inbetalningskort, får tillbaka det Du betalt för mycket och 

annat som behövs för att allt ska bli bra. 
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Dessutom -  glöm inte att kolla på nedanstående hemsidor:     

www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet 

här finns förutom det som händer i Göteborgsdistriktet under hösten – (studiedagar inom 

aktuella ämnen, friskvårdspromenader,) mm   -  

också det senaste från vårt förbund  

www.spfseniorerna.se 

Nyfiken på vad som händer på riksplanet?   Här finns mera fakta o upplysningar - även 

om hur det är ställt med tekniken. 

www.askimsseniorerna.se 

Vår egen hemsida  -den besöker Du väl ofta eller hur? 

Vi ger Er all information så snart vi bara kan - till alla Er som lämnat  

e-mailadresser skickar vi ut informationen omedelbart –        

På mailen får Du -förutom nyheter – alltså snabbt tips om nyinsatta aktiviteter! Ni andra 

får den vid månadsmötena. 

Du som ännu inte lämnat Din mailadress – gör det!   

Lars Pamp tar gärna emot den. Hans adress: larspamp@gmail.com 

Vi ser fram emot Din medverkan även hösten 2018 !  

Du skall veta att Du är hjärtligt välkommen ! 

Styrelsen/ Gudrun Järbur 

Aktuellt under sommaren?  Resan till Käringön den 24 juli  !  

Dessutom - varje måndag hela sommaren –alltid kl. 12.30 har Röda korset träff i Röda 

huset - förutom den 2 juli då det är den sedvanliga HATTPARADEN på 

Hembygdsmuseet ! En härlig träff med eller utan tjusig hatt! 

  

 

EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) gäller från den 25 maj. 

Din personliga integritet och Dina personuppgifter är viktiga för oss i 

Askimsseniorerna och vi arbetar löpande med att försäkra oss om att vi uppfyller 

lagstiftningens krav vid hantering av dessa. (Ersätter PUL = Personuppgiftslagen.) 

Bilder från våra månadsmöten och andra aktiviteter visar vi på vår hemsida som en 

del av den information vi vill ge till möjliga nya medlemmar och allmänheten. Vill du 

inte vara med på dessa bilder, så ber vi dig meddela när månadsmötet eller aktiviteten 

börjar och då respekterar vi naturligtvis detta.    

Styrelsen. 
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M 
Alla Månadsmöten åter i Betaniahemmets Konferens, Lekullevägen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅNADSMÖTEN och STUDIEBESÖK 

M         

       L                                                                                      2-- 

  

Historien om mor Anna och Asken är till viss del historien 

om framgångssagan Göteborg. 

Mor Anna var en anmärkningsvärd kvinna som trots att 

det berättas om att hon varken var läs- eller skrivkunnig 

hade mycket god ordning på förläggargårdens 

räkenskaper. Mor Anna som genom att satsa på sonens 

utbildning och investera i företag, fick sonen Johannes 

Johansson att lägga grunden till SKF och Volvo. 

Mikael Hallén Samverkanslärare  

Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 

 

 Månadsmöte onsdag 12 sep kl.11  Åter i Betaniahemmet 

       Mor Anna och Asken  =   SKF, Volvo & Gamlestaden  

Kallelse till extra årsmöte 2018 
Medlemmarna i SPF Askimsseniorerna kallas härmed till extra årsmöte  

onsdagen den 12 september kl. 11.00 i Betaniahemmets konferens. 

Mötespunkt: Behandling av bordlagda ärenden från årsmötet i februari: 
- Fastställande av årsavgiften för nästa år. 

Styrelsens förslag till årsavgift 2019:    275 kr/medlem 

                         100 kr/vänmedlem. 

Baserat på att förbundet höjer med 30 kr och allmänt som portohöjningar etc 
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Juridiska Byrån välkomnar alla medlemmar till en informationsträff 

gällande den nya lagen om framtidsfullmakt som trädde i kraft  

den 1 juni 2017.  

 

Plats:  Blå huset,  Kungagårdsängen 51 

Datum:  17 september klockan 12.00 - ca 14.00 

Kaffe och kaka finns att köpa för självkostnadspris 

Anmälan till: Karin Hedberg 0700433303 eller karin.hedberg@gmail.com 

Antal platser är begränsat till 20 personer 

Juridiska Byrån informerar om  

Framtidsfullmakt måndagen den 17 september 

M.   

         Å   

Tomas Tengby kåserar om italiensk mat. 

 Tomas är ju känd från både TV och radio,  
  samt har skrivit kokböcker, gjort resor till Italien och mycket annat. 

  

             

           Kostnad: 60 kronor som inkluderar  

           kaffe/the, smörgås och kaka. 

Månadsmöte onsdag 10 okt kl.11   Betaniahemmets Konferens 

   Tomas Tengby om italiensk mat 



  7 
 

  

B 

 

Göteborgs Konserthus är mer än bara vackra konsertlokaler.  

Följ med på en guidad tur både bakom och framför kulisserna. En rundvandring, 

föredrag om huset och orkestern samt få se de mäktiga musikinstrumenten. 

Plats:  Vi träffas i foajén på Konserthuset 

Tid:   22 oktober klockan 12.15  

    Guidning ca 1 tim och 15 min. 

Pris:  100 kronor per person 

För de som vill, så går vi till närmsta cafe  
efter guidningen och njuter av  
en kopp kaffe med tilltugg. 

Bindande anmälan till Karin Hedberg  

senast den 17 oktober på telefon 0700 43 33 03  

eller mail karin.hedberg@gmail.com       Minst 10 personer och högst 20. 

 

GÖTEBORGS KONSERTHUS 

Guidad tur måndagen den 22 oktober 

B 

Lokala konstnärer ställer ut i Mikaelskyrkan  

onsdagen den 31 oktober under temat Närvaro.   

Tid:  11 – 14 för utställningen. 

 Församlingsprästen Ola Hedenrud hälsar också den som vill 

välkommen att deltaga i sopplunchen samma dag.  

Samling för denna kl. 11.45. Ingen föranmälan behövs. 

Utställning lokala konstnärer 

 

mailto:karin.hedberg@gmail.com
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V    t 

Tisdag den  27 november kl. 17.45  på 

Restaurang TEATERKÄLLAREN, Kungsparken 1. 

f.d. Gropen, Stora Teatern 

Hållplats: Kungsportsplatsen  

     eller Heden (Rosa) 

Pris:  c:a 450 kr.      

Anmälan: senast  20  november till:  

Margareta Medin 0736-297170 eller mail:    

medin.margareta@hotmail.com  

 

 

      Middag på stan       tillsammans med goda vänner 

 

M 

F 

Sara Berglund och Lovisa Törnsten från Bukowski berättar om 

smycken, konst och möbler i tiden.  

Lär dig mer om den värld som Bukowskis mycket kunniga och erfarna smyckes- 
och konstexperter lever i. 

Vad är populärt?  Vad påverkar värdet?  Vad är billigt på auktionsmarknaden? 

Efter föredraget finns chans till enklare prisinfo  

och andra synpunkter för mindre föremål  

som ni har med. 

 

Kostnad: 60 kronor som inkluderar  

kaffe/the, smörgås och kaka.  

 

Månadsmöte onsdag 14 november kl. 11 

Bukowski om smycken, konst o möbler. 

http://www.veteranen.se/wp-content/uploads/2012/03/G%C3%B6ran-S.jpg
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Hovås golfkrog 

Golfbanevägen 17   Hovås.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 145 Kr/person.   

I priset ingår varmrätt, sallad, bröd, vatten, kaffe/te och kaka. 

Vi har naturligtvis lotteri. 

Bindande anmälan genom att betala in senast onsdag den 5 dec  

till Askimsseniorernas  egna  Bankgiro     853 – 8035 

OBS. Skriv ditt namn i kommentarsfältet på blanketten 

Tidigast insläpp kl.12.30  

p.g.a. tidigare lunchgäster. 

 

Höstavslutning onsdag 12 dec kl.13.00 
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    Mozart. 

Musikhistorisk cirkel där vi lyssnar 

på de stora mästarna från olika epoker.  

Deltagarna själva påverkar valet. Såväl vokal, sakral och instrumental 

musik kan förekomma.   

Tid:  Tisdagar 2 okt, 16 okt, 30 okt, kl. 14.00 - 16.00  (inkl. medhavd fika). 

Lokal: Blå huset Kungagårdsängen 51 

Avgift: 100 kr 

Kursledare:   Eva Hedman 

Anmälan till:  evahedman44@hotmail.com  alt. 031-28 57 40 eller 073-992 19 60 

 

Klassisk  

musik 

 

 

kK 
Lokaler inom vårt område:  
Hus Ada, Askims domarringsväg (nära nr 104) Buss 83: Gåsmossen 

Blå huset Kungagårdsängen 51.   Buss 82: Högen,   Rosa Express: Brottskärsmotet 

Föreningen Betaniahemmet, Konferensrum Havet. Våra månadsmöten.   

Buss: Rosa express, stn. Trollängen (Gröna bron). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSER, RESOR o ÖVR. 

mailto:evahedman44@hotmail.com
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Niclas Löfgren tar oss vid tre tillfällen genom ölets historia med 

provsmakning av:  4 klassiska öl, 4 göteborgsöl samt 4 ovanliga öltyper. 

Tid: kl. 16.00 – 17.30,  måndagarna  8 okt, 15 okt, och 29 okt. 

Plats: Uggledalen ateljé,  Uggledalsvägen 49.   

 Busshållplats ”Uggledal”  Rosa Express. 100 m till ateljén i markplan 

Kostnad: 450 kr för 3 tillfällen med öl och tilltugg. (Lokalkostnad ingår) 

Ledare: Niclas Löfgren,  AlltOmMalt          Vi måste vara minst 10 personer 

Anmälan: Karin Hedberg 0700- 43 33 03          E-post:   karin.hedberg@gmail.com 

 

ÖLKUNSKAP  

 

mailto:karin.hedberg@gmail.com
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  Tisdagspromenaderna varvas med Boulespel (och/eller mattcurling)  

  varannan vecka.  

  Vi träffas klockan 10 på grusplanen nedanför Askims simhall.  

  (Gärdesvägen 3, busshållplats: Hovås nedre). 

 Promenaderna går i lugnt tempo, 1½ - 2 timmar inkl. fikapaus.  

 Ofta passerar vi  något café, där vi kan rasta/fika.  

 Tag med busskort, promenadskor, oömma kläder etc 

 Boule spelas inom- eller utomhus beroende på vädret och avslutas med fika  

 i badmintonklubbens lokaler (kostnad 50 kr/tillfälle).  

 

  Ingen föranmälan.  Upplysningar: Rune Svensson, 0722 35 09 99.   

   Välkomna! 

Datum Aktivitet 

4 sep Järkholmen,  samling Askims Sporthall,      lunch Hovås Kallbadhus 

11 sep Boule / Mattcurling 

18 sep Ängås Gård,  samling Askims Sporthall,      fika på Ängås Gård 

25 sep Boule / Mattcurling 

2 okt Delsjön,   samling Askims Sporthall,      lunch på Golfklubben 

9 okt Boule / Mattcurling 

16 okt Ruddalen,  samling Askims Sporthall,      lunch på Frölunda Torg 

23 okt Boule / Mattcurling 

30 okt Torslanda/Lilleby, samling Askims Sporthall,      lunch Torslanda Torg 

6 nov Boule / Mattcurling 

13 nov Slottsskogen,  samling Askims Sporthall,      lunch Villa BelParc 

20 nov Boule / Mattcurling 

27 nov Oxsjön,   samling Askims Sporthall,      lunch Nya Hovås 

4 dec Boule / Mattcurling 

11 dec Botaniska,  samling Askims Sporthall,      lunch på Botaniska Rest. 

 

Friskvård på tisdagar, Ingen föranmälan krävs. 
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RUBRIKEN TALAR verkligen SANNING                                                                                                   

Vi står inför starten av vår 53 :e termin i obruten följd - hösten 1992 startade 

alltså Harald Nilsson denna fortfarande synnerligen levande grupp!                                           

Är detta svenskt rekord?? 

Vi fortsätter med Kristian Gerners bok Rysslands historia : Start på sidan 179. 

Varje avsnitt kommer som tidigare att ledas av en av deltagarna. 

Självklart är Du välkommen även om Du inte känner Dig bekväm med att vara 

samtalsledare. 

När: torsdagarna den 27 / 9 ; 11 / 10 ; 25 / 10 ; 8 / 11 ; 22 / 11 ; 6  / 12                                

klockan 10.00 -12.00 med fikapaus efter ca 1 timma. 

Var: Blå huset, Kungagårdsängen 51,   Buss 82 Högen eller Rosa express Bassås                                                                                                         

Buss 82 till Högen eller Rosa express till Bassås 

Kostnad: 100:-  + ca 150:- för boken      Nya deltagare är hjärtligt välkomna! 

Anmälan och frågor: Svante Järbur  tel 28 06 67 eller 0706 585711                          

              E-post:  svante.jarbur@gmail.com 

 

HISTORIEGRUPPEN – a never ending story! 

 

M 

Välkommen till våra diskussionsluncher- vad sägs om höstens val:  

Tider:     ALLA LUNCHER STARTAR KL. 13.00  

Tis  25 sep   Himalaya kök och bar, Olivedalsgatan 13 

Ons 24 okt  Källarkrogen,             Östra Larmgatan 20 

Fre 23 nov  A Hereford Beefstouw,    Linnegatan 5 

Anmälan: Senast en vecka före lunchdagen till: 

Gudrun Järbur:    031- 28 06 67   eller 

       0733-28 06 00 

       e-post: gudrun.jarbur@gmail.com 
 

Månadens diskussionslunch 

 

mailto:gudrun.jarbur@gmail.com
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H 
Vi fortsätter i höst ! 

Vi önskar att fler kommer och prövar på sin lycka när det gäller frågesport i all 

enkelhet. 

Som vanligt blir det 2 frågor från ämnesområdena världen, då och nu, idrott lek 

och spel, litteratur, kropp och själ, musik o konst , naturvetenskap o teknik , ord o 

kuriosa. Vi brukar tampas med två omgångar varje tillfälle och tar en paus med 

medhavd fika mellan omgångarna. DVS totalt 32 frågor om allt möjligt.                                                                              

Frågorna är konstruerade så att alla skall ha minst hälften rätt och ingen skall ha 

alla rätt! 

När: kl. 18.30 – 20.30   

        onsdagarna 5 sep ,3 okt , 31 okt , 5 dec  

Var: Blå huset , Kungagårdsängen 51 

Pris: 100:- 

Anmälan: Gudrun Järbur 031 28 06 67  eller 

 0733 28 06 00  

 E-post:  gudrun.jarbur@gmail.com 

 

Hjärnkoll         Motion för knoppen! 

 

” 
 

 

Vi träffas i Mikaelskyrkan  torsdagar kl.13.00 – 15.00 den:  

 20 sep, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov.29 nov 

 Kaffe/te serveras till självkostnadspris –   

Frågor?  AnnChristine Pettersson 031 - 28 80 84 

 Britt Kardborn  031 - 28 11 38 

Samtalsledare:  Birgit Andreasson och  

 AnnChristine Pettersson 

Kurskostnad:  Hanteras av kyrkan.  

 Välkommen till en studiecirkel om seder och bruk.   

Arrangerat av Svenska kyrkan i samarbete med Askimsseniorerna. 
 

”Vaffö gör de på dette viset” 
 

mailto:gudrun.jarbur@gmail.com
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Vi studerar, under lätta former, varje gång 4 olika viner  

och försöker lära oss känna igen de olika druvorna. 

Tid:  Kl. 18.30  måndagarna 22 okt, 5 nov, 19 nov, samt avslutning 3 dec 

Lokal:   Hus Ada 

Ledare: Mats Hedström          

Avgift:  450 kr. för tre kvällar med vin, bröd , ost och kaffe. 

  Avslutning till självkostnad. 

Anmälan till:    Gudrun Järbur tel. 031- 28 06 67  

  Mobil   0733 -28 06 00 

   epost:   gudrun.jarbur@gmail.com 

OBS:  Medtag 4 st. likadana vinglas och 1 vattenglas ! 

 

Vinkunskap 

K 

 
Urval av kända konstnärer från Renässansen och framåt. 

Tid:  Fredagar 2 nov, 16 nov,  30 nov,   kl. 10.00 - 12.00   (inkl. medhavd fika).  

Lokal:  Blå huset , Kungagårdsängen 51 

 
Kursledare:  Tore Johansson och  
 Bernt Skyttermark  

Avgift:  100:-  

Anmälan till:  
 bernt.skyttermark@hotmail.com  
 eller 031-28 31 91  
 eller 070-243 50 40  
 
 

             Van Gogh: Stjärnenatt 

Konsthistoria 

mailto:gudrun.jarbur@gmail.com
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Lite historia om Askim, från bondesamhälle till 50-tal och nutid.  
Vi tittar på gamla foton och minns hur det såg ut förr och nu.  

Tid:    fredagarna  21 sep, 5 okt, 19 okt,   kl. 10.00-12.00  (inkl. medhavd fika).  

Lokal:    Blå Huset,  Kungagårdsängen 51 

Kursledare:   Svante Järbur   och   Bernt Skyttermark  

Anmälan  e-post:  bernt.skyttermark@hotmail.com   

    eller  031-28 31 91  

    eller  070-243 5040  

Avgift:    100 kr 

 
 
 
 

Utsikt från Hult/Åsen  
mot Kyrkåsen 
 
. 

Askim vår hembygd 

           B 

             Onsdagsbridge   
       (ihop med tidigare Fredagsbridge)  
     Tid:  Kl. 10.00 – 14.00.    

     Start: 29 augusti    

      

 

 Ledare: Gudmund Otterstedt tel. 28 77 60   

       eller Gunvor Elgquist tel. 91 18 64   

 Lokal: Skintebo, (Billdals Allé)  Lokal K1, 

   vid parkeringshus mitt emot 

   Humlekärr 57. 

   Kontakta en ledare om du är osäker.  

 

Bridge 
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K  
Kören sjunger tyvärr inte vidare just nu, Vad beror nu detta på??   

Jo, huvudanledningen är att Margaret Myers, vår fantastiska  

körledare, ej har tid och möjlighet att hjälpa oss. Vi söker med ljus och lykta efter 

en körledare.     Har DU något bra tips på körledare så hör gärna av Dig. 

Ring eller maila till: Birgitta Sjöholm, tel:  91 28 81, gittan.sjoholm@bredband.net                         

  eller Gunhild Odlander, tel: 68 59 05 eller 0708 – 63 44 26. 

 

 KÖREN Gamla Godingar 

L 

Vi träffas en gång var fjärde vecka för att diskutera böcker, nya, såväl som 

klassiker. Till varje gång väljs en gemensam bok eller författare.  

Gruppen träffas numera hemma hos deltagarna. 

Är du intresserad:  

Kontakta Bernt Skyttemark   031-28 31 91 eller 070-243 50 40  

När: tisdagarna 18 sep,  23 okt och 20 nov. 

Läsegruppen 

 

 

 

Är du senior och vill komma igång och röra på dig?  
Då är bordtennis säkert något som kan passa dig. 

Tid: Tisdagar kl. 10.00 – 11.30.   ev. även någon em. 12.00 – 14.00 

Plats: Hos oss i Askims Bordtennishall: Gärdesvägen 5, i samma hus 
  som Askims simhall.   

Kostnad:  850 kr / termin, inkl. medlemskap. Betalning bankgirofaktura. 

Anmälan:   askimsbtk@hotmail.com eller Bo Öjeskog 0702 - 52 85 90, 

                 Örjan Skeppstedt 0707- 53 53 02,  Ralf Sjöholm 0708- 39 04 96  

Ta med dig racket (kan lånas), skor för inomhusbruk och idrottskläder. 

mailto:gittan.sjoholm@bredband.net
mailto:askimsbtk@hotmail.com
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L 

Askimsseniorernas Höstresa  2018 går i år till 

GÅRDARNA RUNT SJÖN, Åsunden, Ulricehamn. 

Resan äger rum onsdagen den 19 september. 

07.30 - Buss avgår från Skintebo och plockar upp deltagare vid 
 Högen, Askims kyrka och Circle K. 
 

09.30-10.00: Kaffe och fralla på Hotell Bogesund 
 

10.45-12-15: Guidning på Torpa Stenhus 
 

12.30.13-30: Lunch på Hofsnäs Herrgårdscafé 
 (varmrätt, sallad, smör/bröd,dricka, kaffe och kaka) 
 

14.00-14.45: Guidad visning på Källebacka Säteri 
 

15.00-16.00: Stadsrundtur. Ulricehamn är ju känt för alla intressanta 
 och vackra byggnader. 
 

Ca. 18.00: Åter i Askim osv. 
 

Pris: 800:-/person vid minst 30 deltagare. 
 

Sista anmälningsdag:  29 augusti. 
 

Bindande anmälan till Birgitta Sjöholm, tel. 031-91 28 81 eller 

   Gittan.sjoholm/@bredband.net 

Inbetalningskort kommer från Olofssons Buss,  
strax efter sista Anmälningsdagen, som alltså är den 29 augusti. 

 

Gårdarna runt sjön 

mailto:Gittan.sjoholm/@bredband.net
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ADVENTSRESA  HÅLTA KYRKA OCH TOFTA HERRGÅRD 

Lördagen den 1 december 2018. 
 

08.30: Avresa från Skintebo, Högen, Askims kyrka och Circle K. 
 Vi gör ett kort stopp vid Bohus fästning i Kungälv för att 
  hälsa på TOMTEN och smaka glögg och pepparkakor. 
 

Ca 11.00: Vi lyssnar till adventsmusik och julsånger i Hålta kyrka 
 (vid Marstrandsvägen).  Hålta kyrkokör sjunger för oss. 
 

12.15-15.15 Julbord Tofta Herrgård.  OBS! Dricka och kaffe ingår ej. 
 Man kan även gå på Julmarknad.  Här finns en hel del 
 att julhandla /keramik, julpynt, träsaker mm). Man kan  
 även köpa mat och julgodis. 
 

Ca 15.30: Hemfärd via Kornhalls färja. 
 

Ca 16.30: Åter i Askim osv. 

Pris: 895:-/person vid minst 30 deltagare.   
 Ingår bussresa, julbord, glögg samt vänligt bemötande. 
 

Sista anmälningsdag:  9 november. 
Bindande anmälan till Birgitta Sjöholm, tel: 031-91 28 81 eller 
    Gittan.sjoholm@bredband.net. 
 

Inbetalningskort kommer från Olofssons Buss strax efter sista 
anmälningsdagen, som alltså är den 9 november. 
 
Tofta Herrgård har en lång, spännande och händelserik historia som 
sträcker sig ända till 1300-talet, då den var en norsk lagmansgård. 
 
      VÄLKOMNA ATT UPPLEVA EN 

      HÄRLIG GAMMALDAGS JUL  

      PÅ TOFTA HERRGÅRD !! 

  

ASKIMSSENIORERNAS  JULRESA 
Lördag 1 dec  

mailto:Gittan.sjoholm@bredband.net
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  KALENDARIUM   

Datum Dag Aktiviteter Anmält mig 

Juli 24 Tis Sommarresa till Käringön  

Aug 29 Ons Bridgen startar - sen varje onsdag  

Sep   4 Tis Tisdagspromenaderna startar  

   5 Ons Hjärnkoll startar  

 11 Tis Boule / Mattcurling startar  

 12 Ons Månadsmöte  : ”Mor Anna och asken”.    Extra årsmöte  

 14 Fre Lunchmöte: Bo i Spanien  

 17 Mån Juridiska Byrån  

 18 Tis Läsegrupp startar  

 19 Ons Resa: Gårdarna runt sjön, Åsunden, Ulricehamn  

 20 Tor Vaffö startar  

 21 Fre Askim vår hembygd startar  

 25 Tis Månadens lunch på stan: Himalaya Kök o Bar  

 27 Tor Historiegruppen startar  

Okt 2 Tis Klassisk musik startar  

 3 Ons Hjärnkoll 2  

 4 Tor Vafför 2  

 5 Fre Askim vår hembygd 2  

 8 Mån Ölkunskap startar  

 10 Ons Månadsmöte: Tomas Tengby kåserar  

 11 Tor Historiegruppen 2  

 15 Mån Ölkunskap 2  

 16 Tis Klassisk musik 2  

 18 Tor Vaffö 3  

 19 Fre Askim vår hembygd 3  

 22 Mån Guidad tur Göteborgs Konserthus  

 22 Mån Vinkunskap startar  

 23 Tis Läsegrupp 2  

 24 Ons Månadens lunch på stan: Källarkrogen  

 25 Tor Historiegruppen 3  

 29 Mån Ölkunskap 3  
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Datum Dag Aktiviteter Anmält mig 

 30 Tis Klassisk musik 3  

 31 Ons Hjärnkoll 3  

 31 Ons Utställning lokala konstnärer o sopplunch,  Mikaelskyrkan  

Nov 1 Tor Vafför 4  

 2 Fre Konsthistoria startar  

 5 Mån Vinkunskap 2  

 8 Tor Historiegruppen 4  

 14 Ons Månadsmöte: Bukowski om smycken o konst  

 15 Tor Vaffö 5  

 16 Fre Konsthistoria  

 19 Mån Vinkunskap 3  

 20 Tis Läsegrupp 3  

 22 Tor Historiegruppen 5  

 23 Fre Månadens lunch på stan: A Hereford Beefstouw  

 27 Tis Middag på stan, Teaterkällaren  

 29 Tor Vaffö 6  

 30 Fre Konsthistoria 3  

Dec 1 Lör Julresa  

 3 Mån Vinavslutning  

 5 Ons Hjärnkoll 4  

 6 Tor Historiegruppen 6  

 12 Ons Höstavslutning  

 

BRA TELEFONNUMMER:  
Nödsamtal  112 

Polisanmälan, icke akut 114 14 

Vårdguiden 11 77 

Kontaktcenter Göteborgs stad 031-365 00 00    

 Epost: goteborg@goteborg.se  

 Felanmälan (gator parker), öppettider etc. 
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Egna noteringar: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

Sammanställt av Conny Erkfeldt, Askimsseniorerna. 




