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Program våren 2022 
 

 

Äntligen var det dags att träffas i ”verkligheten” igen. Utflykten gick med färja till 
Eriksberg den 16 juni 2021. Väl framme serverades en god lunch och ett intressant 
föredrag om Göteborgs varvshistoria. 

 

 

Du hälsas hjärtligt välkommen till vårens program som är 
späckat med massor av aktiviteter som vi hoppas ska 
kännas lockande!! 

 

OBS, alla våra aktiviteter kommer att anpassas efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
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Månadsmöten 
 

Onsdagar klockan 11.00 i Redbergskyrkan, Landerigatan 9 

Du når hit enklast med spårvagn linje 1 eller 3, hållplats Stockholmsgatan.  
Buss 62 från Skår går till Redbergsplatsen, därifrån är det en kort promenad. 

 
Anmälan senast måndagen innan mötet till Eva Almkvist 

Mail: almkvist.eva@telia.com alt tel: 070-861 32 06 
 

Kostnad 50:- (om inget annat anges) OBS! vi tar gärna swish: nr 123 1333 384 
 

19 januari ÅRSMÖTE i SPF Seniorerna Örgryte 
  Årsmötet avslutas med ett spännande livsöde om Ida från  
  Sverige som blev mormon i Amerika 1863. Ingegerd Alvbring  
  berättar om Idas liv inom mormonismen. 

9 februari  TOMAS TENGBY, journalist, författare, moderator 

   

”Så går det till att göra TV och Radio. Bakom kulisserna”. 
Tomas berättar utifrån sina egna erfarenheter och om 
utvecklingen genom åren. 

9 mars  KRISTIAN WEDEL, Göteborgs-Posten, journalist, kåsör,  
  författare 

   

Kristian kommer att berätta anekdoter och historier som hör 
samman med Göteborgs 400-års jubileum! Kristian tilldelades 
årets Jolopris 2021: ”Han är en väldigt skicklig stilist med en 
lysande språkbehandling”! 

13 april  KNAPP-CARLSSON - Ann Catrine Fogelgren  

   

 Ann Catrine har ägt företaget sedan 1992. Knapp-Carlsson är 
landets största och mest välsorterade affär i sy- och 
inredningsdetaljer. 

mailto:almkvist.eva@telia.com
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11 maj KONSTEN ATT ÄTA GOTT OCH RÄTT - Sofia Azami 

  

Sofia, som är måltidsutvecklare i Göteborgs Stad, berättar om 
god mat för att som senior bibehålla hälsan och styrkan! 

8 juni KROGAR OCH BUSLIV - Åsa LilIiestam, Sjöfartsmuseet 

  

 Åsa kommer att berätta om livet i det gamla Majorna där 
krogarna var många och poliserna var få! 

 

Utflykter/ studiebesök 

Anmälan görs senast fredagen innan evenemanget till ansvariga 
enligt nedan, se respektive programpunkt. 

OBS! Vid aktiviteter som medför kostnad ska pengarna vara inbetalda till 
föreningens bankgiro 5063-7214 eller via swish nr 123 1333 384, 

senast den dag som aktiviteten genomförs. 

 

Onsdag 23 febr. Besök i OVE ANDERSSONS ateljé på Lindholmen  
och kostnad 50:- 
Torsdag 17 mars  Anmälan till Linda Frank, mail: linda.m.frank52@gmail.com  
Kl. 11.00-13.00 alt. 073-501 60 04. 

   

 Höstens succé fortsätter under våren. Buss 16 går till 
Sannegårdshamnen där Ove, skulptör, målare, guide på 
Ostindiefararen, möter upp för en guidad tur i kvarteren som 
följs av ett besök i hans ateljé - ett livsverk där matematik, 
filosofi och teknik vävs samman med konst och poesi. Fika 
ingår. 

 

mailto:linda.m.frank52@gmail.com
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Onsdag 23 mars Besök hos REDBERGSPOJKARNA, Uddevallagatan 14. 
Kl. 11.00-13.00 Kostnad 50:-. Anmälan till: Barbro Netz, mail: 

b.netz@telia.com alt. 070-660 69 77. 
 

  
 Välkomna till en fantastisk miljö där vi får en insyn i stadsdelen 

Redbergslid, ett intressant museum, film, historia och förstås 
fika! 

Tisdag 26 april  BUSSRESA till Varnhems kloster – Kostnad 250; och 
Kl. 08.00-ca 18.00 för medföljande 350:-. 
 Anmälan till Linda Frank, mail: linda.m.frank52@gmail.com  
 alt. 073-501 60 04. Samling kl. 08.00 vid Örgryte 

Församlingshem. Maxantal 50 personer. 

  

 Fika serveras vid ankomst till Varnhem Därefter blir det guidad 
visning i bl a klosterkyrkan, klosterruinerna, klostermuseet och 
örtagården. 

 Lunchen kommer att serveras på Naturum vid Hornborgasjön. 
 Vi kommer även att besöka Osterian i Falköping där goda ostar 

kan inköpas. 
  
Onsdag 18 maj Besök på HOTELL ROYAL, Drottninggatan/ Östra 
Kl. 13.00 Larmgatan – ingen kostnad. Maxantal 20-25 personer. 
 Anmälan till Barbro Netz, mail: b.netz@telia.com  
 alt. 070-660 69 77 

  

 På mångas begäran gör vi åter ett besök på anrika Hotell 
Royal, ett hotell med spännande historia. Guidning och visning 
samt kaffe och smörgås som serveras på hotellet utan 
kostnad. 

 

mailto:b.netz@telia.com
mailto:linda.m.frank52@gmail.com
mailto:b.netz@telia.com
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Tisdag 24 maj  Besök i POLISSTATIONEN i Slottsskogen. Kostnad 80:-. 
Kl. 11.00 Anmälan till Ingegerd Alvbring, mail: imalv@hotmail.com  
 alt. 070-829 89 57  

   

 1904 beslöt stadsfullmäktige om byggandet av en polisstation i 
Slottsskogen på grund av alla aktiviteter som förknippades 
med området. Det var liv i luckan på den tiden! Att Amor sköt 
sina pilar hej vilt, visade sig på Barnbördshuset då man vid 
nyår bärgade ”skörden”. 

 Kaffe och räkmacka serveras. 

 

Mat, dryck och upplevelser 

 

Anmälan och eventuell kostnad se respektive programpunkt. 

 

 AFTER WORK på restaurang Leonardo, Olskrokstorget 

Torsdagar 27/1, Anmälan till Barbro Netz, mail: b.netz@telia.com  
24/2, 31/3, 28/4  alt. 070-660 69 77 
19/5 kl. 16-18 Kostnad 130:- för en enkel måltid och ett glas vin/ öl som 

betalas på plats. 
 

Tisdag 15 februari  Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11 
Kl. 12.00-14.00 
 Anmälan till Eva Almkvist, mail: almkvist.eva@telia.com,  
 alt. 070-861 32 06 – anmälan senast den 10 februari. 
 Kostnad: 195:- för en god lunch och guidning. 
 OBS! Inbetalning senast måndag 14 februari till: 
 Bankgiro: 5063-7214 eller via swish nr 123 1333 384. 
  
 Huset är en unik, vacker och historisk mötesplats, ett hus där 

Nobelpristagare möts, huset där William Chalmers bodde. Följ 
med på en guidad rundvandring som ger dig husets 
spännande historia.  

   

mailto:imalv@hotmail.com
mailto:b.netz@telia.com
mailto:almkvist.eva@telia.com
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Tisdag 1 mars  GöteborgsOperan, lunch och guidning  

Kl. 11.30 Anmälan till Maimo Baumann, mail: maimo47@gmail.com  
 alt. 070-719 65 68 – anmälan senast den 23 februari. 
 Kostnad: från 130:- som betalas på plats. 

 Susanne Albertus som har varit anställd i Operakörens 
altstämma och som även gjort inhopp som solist, kommer att 
berätta om sitt Operahus och om sina 28 spännande år på 
operan.  

 

Fredag 18 mars  Lunch på restaurang Tvåkanten, Kungsportsavenyn 27 

Kl. 12.30 Anmälan till Barbro Netz, mail: b.netz@telia.com  
 alt. 070-660 69 77 -anmälan senast den 14 mars. 

Kostnad: från 145:- som betalas på plats. 

 Vi träffas och umgås tillsammans över en god lunch mitt på 
Avenyn. 

 

Torsdag 2 juni Lunch på Villa Odinslund, Carlbergsgatan 10 

Kl. 12.00 Anmälan till Linda Frank, Mail: linda.m.frank52@gmail.com 
 alt. 073-501 60 04 – anmälan senast den 30 maj. 
 Kostnad 165:- som betalas på plats. 

 Villa Odinslund är en byggnad vid Carlbergsgatan 10 i 
stadsdelen Gårda. Byggnaden uppfördes omkring 1854. Villan 
byggdes åt bröderna Kobb som inköpt en stor tomt på 
Prospect Hill.  

Välbefinnande 

Promenader, samtalsgrupper, bridge etc. 

Onsdagar 12/1, Promenader från Stora Torp till Lyckans café 
26/1, 16/2, 2/3, Samling kl. 10.45 vid frisersalongen i de nybyggda husen mitt 
16/3,30/3, 20/4, emot 5:ans hållplats, Bögatan. Ingen anmälan behövs. För mer 
4/5, 18/5, 1/6 information: Eva Bergfeldt på tel. 073-750 03 56. 
 

Tisdagar 18/1, Ett gott samtal med lite fika mår vi alla bra av 
22/2, 22/3, 19/4  
Kl. 09.30-11.00 Vi träffas i Dicksons hus, Danska vägen 61A. Samtalen sker i 

små grupper och vi pratar om hur vi har det i vardagen eller om 
aktuella frågor som berör oss. Med hopp om spontana samtal 
där vi hittar intressen att utveckla samtalen i olika riktningar. 

mailto:maimo47@gmail.com
mailto:b.netz@telia.com
mailto:linda.m.frank52@gmail.com
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 Anmälan sker till Elisabeth Lindholm, senast fredagen innan 
träffen, på tel. 0703-63 45 56 alt mail: 
elisabetannalindholm@gmail.com 

 Kostnad 20:- för fika som betalas på plats. 

Måndagar  Bridge 

Kl. 11.00-14.00 Spelas i Prästgårdsängen på måndagar. Upplysningar lämnas 
  av Eva Waldenström, mail: e.waldenstroem@gmail.com 
  alt 070-780 80 80. 
   
  Operabiljetter 
  Vill du gå på GöteborgsOperan, kontakta Maimo Baumann på  
  mail: maimo47@gmail.com alt. 070-719 65 68. 

 

Våra aktiviteter 

Kommer att kontinuerligt presenteras i medlemsbreven och de finns 
dessutom utförligt beskrivna på vår hemsida: 
www.spfseniorerna.se/orgryte 

 
 

Vi reserverar oss för eventuella program- och prisändringar som står utanför 
vår kontroll. 
 

Kontakter Styrelsen SPF Seniorerna Örgryte  

Namn Funktion Mobilnummer Mailadress 

Linda Frank ordförande 073-501 60 04 linda.m.frank52@gmail.com 

Eva Almkvist v. ordförande 070-861 32 06 almkvist.eva@telia.com 

Ingegerd Alvbring kassör 070-829 89 57 imalv@hotmail.com 

Anders Behn ledamot 070-767 35 91 anders@behn.se 

Nyval ledamot   

Nyval ledamot   

Barbro Netz sekreterare 070-660 69 77 b.netz@telia.com 

Gun Nybratt ledamot 070-308 86 67 gun.nybratt@gmail.com 

Ulrika Öberg ledamot 070-367 96 79 ulrika.oberg45@gmail.com 

 

Vid årsmötet den 19 januari 2022 kommer nyval att ske. Detta kommer vi att skriva 
om i Medlemsbrevet som går ut i januari samt även publicera på vår hemsida under 
Senaste Nytt. 

 

 

mailto:elisabetannalindholm@gmail.com
mailto:e.waldenstroem@gmail.com
mailto:maimo47@gmail.com
http://www.spfseniorerna.se/orgryte
tel:070-8298957
mailto:imalv@hotmail.com
tel:070-6606977
mailto:b.netz@telia.com
tel:0703088667
mailto:gun.nybratt@gmail.com
tel:0703-679679
mailto:ulrika.oberg45@gmail.com
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Valberedning 

Monica Påhlsson, ordförande, monica.pahlsson@gmail.com 070-743 46 63 
Maj-Britt Anckar, anckar@bredband.net 070-775 79 12 
Vibeke Carlander, vibeke.carlander@soundadvice.nu 0709-90 51 40 

 
Övrig information: 
 
SPF Seniorerna Örgryte: 
Bankgiro: 5063-7214 
Swish: 123 1333 384  
 
www.spfseniorerna.se/orgryte 
 

OBS! 
Medlemsavgift för 2022 är oförändrat 280 kronor. Inbetalningskort skickas ut 
centralt från förbundet under januari månad. Inbetalning sker i enlighet med 
inbetalningskortets bankgiro och dess OCR-nummer. 
Anmäl gärna e-faktura via din bank. 
 

 
Fixartjänst, för dig som fyllt 67 år, hjälper dig med sysslor som inte kräver fackkunskap. Tjänsten 
är gratis, men eventuella materialkostnader får du betala. Telefon: 031-365 54 37. 
 
Göteborgsdistriktets aktiviteter – anmälan till kansliet. Telefon: 12 17 59 alt. kansliet@spfgbg.se 
 
Se även Distriktets hemsida och kalendarium som går att nå från vår egen hemsida. 
 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan  
 

 

mailto:monica.pahlsson@gmail.com
mailto:anckar@bredband.net
mailto:vibeke.carlander@soundadvice.nu
http://www.spfseniorerna.se/orgryte
mailto:kansliet@spfgbg.se

