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Då var det ett nytt år med nya möjligheter. Eventet Planera för Framtiden såldes snabbt slut och vi 

kommer att försöka boka in en repris under våren. I detta Aktuellt finns det möjlighet att fortfarande köpa 

en biljett till Torslandarevyn. Ada seniorhus vill också gärna informera om sin verksamhet.

Då var det åter dags för en en lunchträff, denna gång på 

Restaurang Beat som ligger i Brewhouse lokaler i Gårda. 

Temat för denna träff är Astri och Evert Taube. 

Vår medlem Brittmo Bernhardsson berättar om Astris och 

Everts liv och konstnärskap till bildvisning och Taubevisor. 

Kärleken till konsten präglade Astris och Everts liv. De har 

lämnat efter sig ett rikt kulturarv med visor, litteratur, 

konstverk och skulpturer. De flesta känner till Everts alster 

men Astri, skicklig konstnär och skulptör, lyfts fram 

speciellt i detta program. Restaurang Beats skickliga 

kockar bjuder på en väl komponerad fisklunch. Starkare 

dryck köps i baren. 

Bilettköp i biljettkiosken på följande länk. Pris 185:- + 15:- i serviceavgift

www.biljettkiosken.se/torslandarevyn2023

Plats: Kulturhuset Vingen, Torslanda.

Tid:  14.00 till ca 17.00. Med 30 minuters paus.                                         

I foajén finns det 2 utskänkningsplatser med möjlighet 

att köpa fika, vin, öl m.m.                                                                                         

Adress: Amhults torg, 423 37 Torslanda. 

Inbjudan skickade ut med e-post i början av året.

Många biljetter har sålts men det finns fortfarande

platser.

Lördag den 25 februari har vi en egen SPF-föreställning av 

Torslandarevyn ”Sikta Högt”!

Lunchträff 23 mars med tema Astri och Evert Taube 

Restaurang Beat i Brewhouse lokaler

Inbjudan med mer detaljer kommer i e–posten i början av februari men det går redan nu att köpa biljetter på 

följande länk. Pris 295:- + 15:- i serviceavgift.

www.biljettkiosken.se/brewhouse

http://www.biljettkiosken.se/torslandarevyn2023
http://www.biljettkiosken.se/brewhouse
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Ada seniorhus informerar

Golftävling på Lycke Golf  & Country Club

Appen "SPF Seniorerna" ger dig en enkel tillgång till de 

senaste nyheterna, påminnelser mm från förbund, 

distrikt och dina lokala förening.

Ladda ner den på din mobil eller surfplatta.

Appen finns för nerladdning från såväl AppStore som 

Google Play.

Få SPF:s hemsida direkt i din smartphone 

genom att ladda ner SPF-appen

Hjärnkoll 2023 

Genomförs den 5 maj i  2022 års vinnares regi, SPF Linnéstaden. 

Inbjudan kommer i vår men notera gärna redan nu dagen i din 

kalender. Förra året var det 10 lag i distriktsmästerskapet.

På bild Anne-Sofi Tylö, Lars Persson och Åke Berg från 

SPF Seniorerna Linnéstaden.

Jobbar envetet och långsiktigt för att successivt förbättra tillgången 

på goda bostäder för seniorer. Vi vill bli många och en samlad kraft 

i bostadsfrågor för seniorer så att vi tillsammans kan påverka 

politiker och tjänstemän. Att vara medlem i ADA Seniorhus kostar 

150 kr/år.

Vid våra träffar vill vi lära oss var och hur seniorer vill bo då man 

pensioneras, barnen flyttat ut och vi får aktivera oss själva. 

För närvarande jagar vi projekt/marktilldelning i bl.a. Amhult

(Torslanda), Nya Hovås och Frölunda. Ni är välkomna med 

ytterligare förslag. Vi måste bli ett 100-tal intresserade för att starta 

upp ett projekt, Är ni intresserade anmäl det till oss. Ni hittar namn 

och adresser på vår hemsida adaseniorhus.se

Med vänlig hälsning / Ebbe Björkqvist -- för ADA Seniorhus

Som vanligt ska den årliga golftävlingen genomföras i 

början av juni. Vi håller på och diskuterar med 

golfklubben om lämpligt datum. Vi kommer som vanligt 

att boka in spel för 32 personer.

Inbjudan kommer i nästa nummer av Aktuellt.

http://www.adaseniorhus.se/
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