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VÅREN  2018 

Kära alla goa medlemmar i Askimsseniorerna! 

Våra aktiviteter för våren 2018, bara för ER till glädje och nytta! 

Vi hoppas att Du - ny eller gammal medlem - hittar MYCKET som är intressant och 

som lockar Dig att delta i våra begivenheter. 

I vår har vi följande att välja på ! 

Askim vår hembygd, Boule,  Bridge,      Historia, 

Hjärnkoll,  Resa till Österlen den 25 april,     Konsthistoria, 

 Klassisk musik,  Körsång med Gamla Godingar,   Minigolf, 

Vinkunskap,  Månadens lunch på stan,        Olika studiebesök, 

Middag” på stan,  Tisdagspromenader,  Vaffö gör di på dette viset,                                        

Månadsmöten med intressanta program -  (januarimötet blir något alldeles extra ),                                    

Sommarresa 24 juli ,  Seniorer i  trafiken  (aktuella frågor från dagens trafikmiljö),                                                                                     

Har Du någon programpunkt Du skulle vilja att vi ordnar? 

Berätta - så skall vi försöka lösa det!                                                                                                                       

Antingen Du fortsätter i en cirkel eller börjar på nåt nytt -                                                                                                

överallt träffar Du goda och glada vänner med samma intressen som Du själv!                                                                                                                                             

Läs programmet noga och boka in dagarna där Du hittar program som tilltalar Dig?                                                        

Anmäl Dig så snart som möjligt!- vissa aktiviteter  blir snabbt fulltecknade 

Distriktet  ordnar följande aktiviter under våren: (mer info senare)                                                                                                                                               

Medlemsmöte om mediciner och mat för äldre den 19 januari. (Byte från 17 nov.) 

Kasta loss  6 februari (med Stena till Fredrikshamn , anmälan senast 20 dec)) 

Seniormässa 27/3 – 29 /3 på Svenska Mässan 

Trafikdag   12 april  Jazzlunch   13 april 

Distriktsfinal i Hjärnkoll,  maj Vandring  maj-juni i norra skärgården 

Golf i början av juni – (förhoppningsvis och enligt spelarnas önskan på Hulta GK) 

(anmälan till distriktets olika möten görs  direkt till distriktet 031 – 12 17 59) 

Vi vill bli flera medlemmar! Så därför - man vet att med mun mot mun metoden 

når man lättast ut med sitt budskap -alltså - prata gärna med Dina vänner som 

ännu inte är med i vår förening och försök att övertala dem att komma med ! 

" Ju fler vi är desto roligare blir det och desto mer trevligt kan vi ordna! ” 

Viktigt att observera! 



  3 

 

 

NU ÄR VÅRA MÅNADSMÖTEN TILLBAKA I DEN FINA LOKALEN  

”HAVET” PÅ BETANIAHEMMETS KONFERENS. 

Till alla Er medlemmar som det strulat för beroende på att SPF Seniorerna byter 

datorsystem!  Håll ut - vi gör allt vi kan för att det skall sluta bra: 

att Du registreras rätt, får rätt inbetalningskort, och annat som kan ha gått fel. 

Dessutom -  glöm inte att kolla på nedanstående hemsidor:                                 

 www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet 

här finns förutom det som händer i Göteborgsdistriktet under våren– (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 - har vi Era e-mailadresser skickar vi ut informationen omedelbart. 

På mailen får Du - förutom nyheter - snabbt nya tips om aktiviteter! 

Ni andra får informationen på våra månadsmöten. 

Du som ännu inte lämnat Din mailadress – gör det!  

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

Och så var det kalendariet på sista sidan med programmen dag för dag! 

Använd det och anteckna med en gång sådant som Du känner för att vara med i! 

Hjärtligt välkommen även denna vår 2018! 

Styrelsen/ Gudrun Järbur 

PS Ny matrikel kommer under januari och beräknas vara aktuell för åren 2018 och 

2019. Meddela Lars Pamp (se ovan) om ni bytt telefon (t.ex.från fast till mobil).DS 

Aktuellt under sommaren?  Varje måndag hela sommaren – alltid kl. 12.30 har  

Röda korset träff i Röda huset. Undantag -  den 2 juli då den sedvanliga 

HATTPARADEN går av stapeln på Hembygdsmuseet! Kom och i hatt! Det är en 

härlig träff. 

http://www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet
http://www.spfseniorerna.se/
http://www.askimsseniorerna.se/
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Alla Månadsmöten åter i Betaniahemmets Konferens, Lekullevägen 8 
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Möt Jonas von Essen, göteborgare och student vid 

Chalmers, världsmästare i minne.  

2011 hade Jonas von Essen ett minne som vem som 

helst. Idag innehar han titeln som tvåfaldig 

världsmästare och kan komma ihåg nästan vad han vill. 

Hur gick det till? Jo, han upptäckte det som kallas för 

minnestekniker. Effektiva, riktigt roliga och så enkla att 

vem som helst kan lära sig dem. Hans föreläsningar är 

fyllda av färg, fantasi och humor.  

 Vi har nu nöjet att få lyssna på honom i en oförglömlig föreläsning. 

Kostnad:  60 kr som inkluderar kaffe/te, smörgås och kaka. 

Månadsmöte onsdag 17 jan kl.11 Åter i Betaniahemmets konferens 

       ATT BLI VÄRLDSMÄSTARE I MINNE  

M.   

         Å   

 Årsmöte 2017. Se detaljer i kallelsen i programmet 

 Lätt underhållning. 

 Efter årsförhandlingarna får vi lite lättare 

underhållning av Ros & Kavaljerer.  Det är Ann-

Charlotte, Lasse och Rune som underhåller oss 

med Sång och Musik, dvs lite lätt 

 underhållning efter ett långt årsmöte. 

  Föreningen bjuder årsmötesdeltagarna på  

      kaffe/te, smörgås o kaka. 

Månadsmöte onsdag 14 feb kl.11     Betaniahemmets Konferens 

        Årsmöte och Lätt underhållning 

MÅNADSMÖTEN och STUDIEBESÖK 
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Nu rullar Seniorshopen in sina stora klädställningar med ett nytt sortiment av 

vårens trender. 

Sortimentet kännetecknas av att det är lättskötta herr- och damkläder med 

god passform samtidigt som de har ett klassiskt modernt snitt. Ta tillfället i akt 

och kom och titta på Seniorshopens modevisning som visas av våra egna 

modeller (i olika storlekar). 

Ett provrum kommer att ställas till förfogande. Det finns mycket att prova och 

även köpa. Seniorshopens representant 

Titti Landgren hjälper gärna till  

med rätt storlek och smakråd. 

 

Kostnad: 60 kronor som inkluderar  

kaffe/the, smörgås och kaka.  
 

Månadsmöte onsdag 14 mars kl. 11 

VÅRENS TRENDER 

V    t 

Onsdag den  28 februari 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  21  februari till:  

Margareta Medin 0736-297170 eller mail:    

medin.margareta@hotmail.com  

 

 

      Middag på stan       tillsammans med goda vänner 

 

http://www.veteranen.se/wp-content/uploads/2012/03/G%C3%B6ran-S.jpg
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Stefan Centerwall berättar om hur det var att vara hisspojke  

på Amerikabåtarna på 50-talet. 

Svenska Amerika Liniens båtar  

avgick från Göteborg till  

drömmarnas land 1915 – 1975. 

 

Kostnad 60 kr, inkluderar: 

 kaffe/te, smörgås och kaka. 

Månadsmöte onsdag 11 apr kl. 11 

Hisspojke på Amerikabåtarna 

 

B 

 
 

Bryggeriets samlingar är unika i Sverige och presenterar inslag av 

bryggeriverksamhet, ölkultur, industriell utveckling, arbetskultur och folkliv. 

Museet existerar tack vare de anställdas engagemang för sitt företag och 

produkter. 

Plats: J A Pripps gata 2 

 Entré till höger, hus B, 1 trappa upp 

 Parkering finns på området 

Tider: 20 mars  kl. 12.00 

Pris för guidning och lunch: 160 kr   

Bindande anmälan till Barbro Mathiasson,  

senast den 13 mars på tel 070-224 98 53 eller mail  bam.36@hotmail.com 

Vi måste vara 20 personer.  

GÖTEBORGS BRYGGERIMUSEUM 

Guidad visning och lunch tisdag 20 mars 

http://www.veteranen.se/wp-content/uploads/2012/03/G%C3%B6ran-S.jpg
mailto:bam.36@hotmail.com
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Våravslutning onsdag 9 maj kl.14.00  

Hovås golfkrog 

Golfbanevägen 17   Hovås.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 145 Kr/person.   

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

Vi har naturligtvis lotteri. 

Bindande anmälan genom att betala in senast onsdag den 2 maj  

till Askimsseniorernas    NYA  Bankgiro     853 – 8035        

OBS. Skriv ditt namn i kommentarsfältet på blanketten 

Tidigast insläpp kl.13.30  

p.g.a. andra lunchgäster före. 
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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 27 feb, 13 mar, 27 mar, 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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Välkomna till en filmklubb på dagtid med     
medlemskort. Du kan låna ut ditt medlemskort  
till en vän, om du inte kan gå själv.  
Medlemskort köper du i Roys biljettkassa, på  
plats eller tel. 20 80 11. 

Medlemskort 320 kr  
Hålltider för våra måndagar: 

Vi STARTAR   Kl 11.30  Insläpp för mingel med kaffe/the & kaka.  

Kl 12.00  Presentation av filmen. Lotteri på medlemsnr.     Kl 12.15  Startar filmen. 

  8 januari: En väldig vänskap. Överviktig man möter tjej med psykisk ohälsa.  
12 februari: Återstoden av dagen. Formelle Butlern och nya hushållerskan. 
12 mars: Vår vingård i Bourgogne. Syskonen och vingårdsarvet. 
16 april: Loving. Svart och Vit i äktenskap ger fängelse i USA 1958. 

Läs mer om filmerna på bions hemsida: www.bioroy.se/filmer-1/cafebio/  

   Cafébio på Roy             Kungsportsavenyn 45 

http://www.bioroy.se/filmer-1/cafebio/
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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. Ibland passerar vi 

något café, där vi kan rasta. Tag med busskort, promenadskor, stavar, sittunderlag 

och förtäring etc, allt efter behov. 

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

badmintonklubbens lokaler (kostnad 50 kr/tillfälle).  

Ingen föranmälan. Upplysningar: Roland Jakobsson, 0732-549009.  Välkomna! 
Datum Aktivitet 

9 jan Boule / mattcurling 

16 jan 
World of golf   (Hults Sörgårdsväg, Hults gata, Hultsbrovägen, lunch på 

restaurant Greens, Järnbrottsmotet, buss) 

23 jan Boule / mattcurling 

30 jan Nya Hovås  (Buss Bassås, Uggleberget, centrum, lunch  Sorelle, buss hem) 

6 feb Boule / mattcurling 

13 feb 
Botaniska - Änggårdsbergen (buss till Linnéplatsen, Botaniska, Arboretet, 

Änggården) 

20 feb Boule / mattcurling 

27 feb 
Marholmen  (buss till Pilegården, Askims Sörgårdsväg, Välenkolonierna, 

fika på Marholmen, Askimsbadet) 

6 mar Boule / mattcurling 

13 mar 
Järkholmen  (Granliden, Ryttarstigen, Grinnekärrsvägen, Järkholmsvägen, 

lunch/fika på Hovås kallbadhus, Hovåsvägen) 

20 mar Boule / mattcurling 

27 mar 
Billdals Park, Killingsholmen   (buss till Hästebäck, Billdals Park, Kapten 

Klintons väg, fika på Killingsholmen, Billdal, buss) 

3 apr Boule / mattcurling 

10 apr 
Västra Lindås (buss till V. Lindås, Valebergsvägen, S. Lindåsbadet, Billdals 

Hagenväg, fika på Bärnarps Café, buss hem) 

17 apr Boule / mattcurling 

24 apr Oxsjön runt (Skalldalsvägen, Skallgången, fika vid Oxsjön, Lyckhem, buss) 

1 maj Boule / mattcurling 

8 maj 
Ängås Gård  (buss till Radiomotet, Frölunda kyrka, Toftaåsen, fika på Ängås 

Gård, Välen, Askimsbadet)  

15 maj Boule / mattcurling 

22 maj 
Stora Amundön (buss till Skintebo, Skintebovägen, Säröbanan, fika på St. 

Amundön, Lillövägen, buss hem) 

29 maj Boule / mattcurling 

Friskvård på tisdagar, Ingen föranmälan krävs. 

 

http://www.restauranggreens.se/
https://www.sorellebistro.se/lunch
http://www.hovaskallbadhus.se/restaurant/menyer-pdf/


  13 

 

  

 

VÅRENS HISTORIA BLIR RYSSLANDS! 

Det skall bli spännande att arbeta med Ryssland – ett land som alltid står i centrum. 

Kristian Gerners bok Rysslands historia blir vår hjälp på vägen – och vi väntar oss 

att det säkert som vid tidigare terminer kommer att bli intensiva diskussioner  

Varje avsnitt kommer att ledas av en av deltagarna. 

Självklart är Du välkommen även om Du inte känner Dig  

bekväm med att vara samtalsledare. 

När: torsdagarna  25/1 , 8 /2 , 22 /2 , 8 /3 , 22 /3 , 5 /4    

          klockan 10.00 -12.00 med fikapaus efter ca 1 timma. 

Lokal : Kungagårdsängen 51 – Blå huset. 

 Buss 82 till Högen, Rosa Express till Bassås 

Kostnad:  100 kronor + kostnad för boken ca 150 kronor. 

Samordnare:   Svante Järbur 

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 vårens val:  

Tider:     ALLA LUNCHER STARTAR KL. 13.00  

Tis    23 januari    Goda grannar   Sveagatan 11 

Mån 12 februari  Kometen       Wasagatan 58 

Tor  15 mars        Tvåkanten       Kungsportsavenyn 27 

Tis   17 april         Sjöbaren i Haga   Haga Nygata  25  

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


14 
 

  

H 

I vår vill vi ha en anmälan i förväg -så anmäl Dig snarast. 

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  

med en paus för 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! 

Var: Blå huset , Kungagårdsängen 51 

När: kl. 18.30 – 20.30,  onsdagarna 17 jan , 14 feb , 14 mar , 11 apr  

Pris: 100 kr  

Anmälan:  till Gudrun Järbur 031 28 06 67 ; 0733 28 06 00  eller 

   e-post:  gudrun.jarbur@gmail.com 

Hjärnkoll         Motion för knoppen! 

 

” 
 

 

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

 1 feb, 15 feb, 1 mar, 15 mar, 29 mar, 12 apr.  

 Kaffe/te till självkostnadspris –  

 ta själv med vad Du vill äta till!  

Samtalsledare:  Birgit Andreasson SPF och  

 AnnChristine Pettersson 

Kurskostnad:  100:-  

Frågor?  Birgit Andreasson 031 -91 16 47 

 Välkommen till en studiecirkel om seder och bruk.   

Ett samarbete mellan Askimsseniorerna och Svenska kyrkan. 
 

”Vaffö gör de på dette viset” 
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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 19 feb, 5 mar, 19 mar, samt avslutning 9 apr 

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 

 
Från Renässans till Rokoko. 

Tid:  Fredagar 16 mar, 06 apr, 20 apr, 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  
 
             Fragonard: Läsande flicka 
 

Konsthistoria 

mailto:gudrun.jarbur@gmail.com


16 
 

  

A 

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  2 feb, 16 feb, 2 mar,   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 

 
 
 
 
 
 
. 

Askim vår hembygd 

           B 

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

     Start: 10 januari    

     Pris: 100 kr/person   + övriga utgifter  

     för spelkort, brickor etc. 

 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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Information och diskussion  

om trafikfrågor. 

Var: Blå huset Kungagårdsängen 51 

Avgift: 100 kr/person.     Medtag fika! 

När: Följande måndagar: 

 5 feb ”Gå och cykla i trafiken” 

 19 feb ”Fortsätta att köra bil” 

 5 mar ”Nya regler och skyltar” 

Anmälan till:  

 Roland Jakobsson   0732 – 54 90 09 

SENIOR I TRAFIKEN 

K  
Kören sjunger tyvärr inte vidare nästa år, åtminstone inte  

vårterminen 2018.  Vad beror nu detta på??   

Jo, huvudanledningen är tyvärr att Margaret Myers, vår fantastiska körledare, ej 

har tid och möjlighet  att hjälpa oss. Vi söker med ljus och lykta.    

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

Ring eller maila till:  Birgitta Sjöholm, tel:  91 28 81 eller 0738 - 09 76 90 

                                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 väljer vi 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  
 

Läsecirkel 
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Vårresa till Skåne onsdag 25 april 

Hääärligt med en vårresa ! 

Det var oklart när våren startade, 

men  för oss blir det den 25 april med : 

 7.00 Avresa  och kl. 9 Fm-kaffe Kvibille Gästgivargård 

 Kopparhattens utkiksplats, Söderåsen 

 Lunch på Karlaby Kro i Tommarp.  

 Guidat rund tur i Simrishamn 

 Ravlunda kyrka och Fritiof Nilsson Piratens grav 

 Guidning, gårdsbutik och senare kvällsfika på  

   Flädergården o Pelargonhuset, Vinslöv  

C:a 21.30    :  Åter hemma  (Det är ljusa kvällar). 

 Pris:  975 kr/person. Allt ovanstående ingår. 

 Anmälan senast den 11 april 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 11 april. 
 

 

 

ÖSTERLEN  
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  Nu skall vi ut på böljan den blå och umgås både med ungmör och gamla   

kärringar på Käringön. 

  Programmet är som Ni säkert förstår inte klart förrän våren närmar sig, men det  

gör väl inget ty våren är ju ändå på väg snart, eller? 

  Huvudsaken är att Du noterar den 24 juli 2018 i Din kalender. 

  Programmet innehåller bl a:  

  Avresa från Skintebo, Högen, Askims kyrka och Circle K,  

  ankomst till Tuvesvik.  Båten tar ung. 30 minuter. 

  Lunch på Peterssons Krog. 

  Guidad visning på Ön.  Vi besöker b l a kyrkan och hör berättelser om den 

berömde prosten Sintram. 

  Båten går tillbaka och både på upp-och nervägen blir det kaffe med dopp på 

någon vacker utsiktsplats. 

  ALLT till det facila priset av:  Ja, det har inte Olofssons Buss bestämt ännu. 

               Vi börjar resan kl 8.00 och avslutar resan omkring kl 20.00- 

 

  

ASKIMSSENIORERNAS  SOMMARRESA TILL 
KÄRINGÖN DEN 24 JULI   
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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. 

 

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

onsdagen den 14 februari 2018 kl. 11.00, Askimsvikens Fest & Konferens. 

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar finns på 

hemsidan www.askimsseniorerna.se  en vecka före mötet. 

 
 



22 
 

 

  KALENDARIUM   

Datum Dag Aktiviteter Anmält mig 

Jan 5 Mån Bio Roy startar, film: En väldig vänskap  

 10 Ons Boule och mattcurling startar  

 10 Ons Bridgen startar  

 16 Tis Tisdagspromenaderna start: World of Golf, lunch, buss hem  

 17 Ons Månadsmöte: Minnesmästare.  

 17 Ons Hjärnkoll startar  

 23 Tis Månadens diskussionslunch: restaurang Goda grannar  

 25 Tor Historiegruppen startar  

Feb 1 Tor Vaffö startar  

 2 Fre Askim vår hembygd startar  

 5 Mån Senior i trafiken  startar:  ”Gå och cykla i trafiken”  

 8 Tor Historiegruppen  2  

 12 Mån Månadens diskussionslunch: restaurang Kometen  

 12 Mån Bio Roy, film: Återstoden av dagen  

 14 Ons Månadsmöte och årsmöte, underhållning, sång o musik.  

 14 Ons Hjärnkoll  2  

 15 Tor Vaffö  2  

 16 Fre Askim vår hembygd  2  

 19 Mån Senior i trafiken 2:  ”Fortsätta att köra bil”  

 19 Mån Vinkunskap startar  

 22 Tor Historiegruppen  3  

 27 Tis Klassisk musik startar  

 28 Ons Middag på stan: Teaterkällaren  

Mar 1 Tor Vaffö  3  

 2 Fre Askim vår hembygd  3  avslutning  

 5 Mån Senior i trafiken  3: ”Nya regler och skyltar”  
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Datum Dag Aktiviteter Anmält mig 

 5 Mån Vinkunskap  2  

 8 Tor Lunchmöte: Fam.juridik, bostadsförsäljning.  

 8 Tor Historiegruppen  4  

 12 Mån Bio Roy, film: Vår vingård i Bourgogne  

 13 Tis Klassisk musik  2  

 14 Ons Månadsmöte: Vårens trender  

 14 Ons Hjärnkoll  3  

 15 Tor Månadens diskussionslunch: restaurang Tvåkanten  

 15 Tor Vaffö  4  

 16 Fre Konsthistoria startar: Från Renässans till Rokoko   

 19 Mån Vinkunskap  3  

 20 Tis Studiebesök och lunch: Göteborgs bryggerimuseum  

 22 Tor Historiegruppen  5  

 27 Tis Klassisk musik  3  

 29 Tor Vaffö  5  

Apr 5 Tor Historiegruppen  6 avslutning  

 6 Fre Konsthistoria  2  

 9 Mån Vinkunskap  4  avslutning  

 11 Ons Månadsmöte: Hisspojke på Amerikabåtarna  

 11 Ons Hjärnkoll  4  avslutning  

 12 Tor Vaffö  6  avslutning  

 16 Mån Bio Roy, film: Loving  

 17 Tis Månadens diskussionslunch: restaurang Sjöbaren i Haga  

 20 Fre Konsthistoria  3  avslutning  

 25 Ons Österlen:   ”Vårresa till Skåne”  

Maj 9 Ons Våravslutning: Hovås Golfkrog  

Juli 24 Tis Sommarresa till Käringön  
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Egna noteringar: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 


