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    Skår, Göteborg 
  

 

Välkommen till vårens program 2017! 

Vi har som vanligt våra månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i Skårskyrkan, Skårs-
gatan 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. Välkomna!  
 

Onsdag 11 januari kl. 12.00   
Månadsmöte i Skårskyrkan 

Vi får höra en fortsättning på professor Jan Hedners intressanta före-
drag från i höstas ”Om sömn och sömnbrist”. Bindande anmälan senast 
söndagen  8 januari till Margareta Åkerström, telefon 031-405153. 

 

Cafébio på Bio Roy 

Cafébio på Bio Roy fortsätter. Under våren visas nedanstående fyra filmer:  
Måndag 23/1, tisdag 24/1 eller torsdag 26/1: "Advanced style" (USA 2014) 
Måndag 27/2, tisdag 28/2 eller torsdag 23/2: "Ta fast tjuven" (Cary Grant, Grace Kelly) 
Måndag 27/3, tisdag 28/3 eller torsdag 30/3: "Nojoom" (Jemen 2016) 
Måndag 24/4, tisdag 18/4 eller torsdag 20/4: "The Lady in the Van" (England 2015) 
Samling kl. 11.30 för fika med kaffe och en god kaka. Filmvisningen startar kl. 12.15. 
Lotteri på medlemskortets nummer. Närmare presentation av filmerna finns på 
www.bioroy.se och i folder på Bio Roy. Medlemskortet kostar 320 kronor och köps i 
Bio Roys biljettkassa. Nya medlemmar kan köpa kortet fr.o.m. 9/1-17. 
 

 

Onsdag 25 januari kl. 12.00 

Månadsmöte i Skårskyrkan 

Agneta Sporsén kåserar om Marstrands historia. 
Bindande anmälan senast den 22 januari till Ingrid 
Nylén, tel. 031-533442 eller 0733-261103. 

 

http://www.bioroy.se/
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After Work med Mingel kl. 16-18 

Vi fortsätter under våren att träffa medlemmar och eventuella gäster från de fyra 
föreningarna i Östersamarbetet (SPF Seniorerna Skår, Björkekärr, Örgryte och Göte-
borgsVeteranerna). Obs! Nu byter vi lokal igen! Vi ses på Restaurang Leonardo vid 
Olskrokstorget torsdagarna 26 januari, 23 februari, 30 mars och 27 april kl. 16-18. För 
100 kr får vi en toast med något litet gott plus ett glas vin eller öl. Anmäl dig senast två 
dagar före varje tillfälle till Ulla Enander, ulla.enander@outlook.com eller telefon 031-
405290 eller till Barbro Netz, b.netz@telia.com eller tel. 0706-606977. Du kan ta buss 
62 till Redbergsplatsen och gå en bit ner för backen, eller spårvagn 1, 3, 6, 8 eller buss 
17 till hpl Olskrokstorget. Med spårvagn 5 eller buss 50 kan man göra ett byte vid 
Korsvägen till spårvagn 6 och 8. Parkering finns i närheten.  

Torsdag 9 februari kl. 11.00 
Studiebesök på Härlanda fängelse 

Välkommen 109 år tillbaka i tiden. Under en guidad rundvandring 
på ca en timme genom Härlanda Park och det numera K-märkta 
fängelset får du lära känna områdets spännande historia. 
Fängelsets konstruktion känns igen från det ökända Alcatraz i San 
Francisco. Efteråt kan vi äta lunch eller fika i Kåkens kafé till själv-
kostnadspris. Själva guidningen är gratis. Det förekommer några 
trappsteg här och var. Ta buss 50 till Brunnsparken (eller buss 62 

till Redbergsplatsen) och därifrån spårvagn 1 mot Östra Sjukhuset eller spårvagn 3 mot 
Kålltorp till hpl Stockholmsgatan. Gå i spårvagnens riktning längs fängelset tills du 
kommer till husets baksida (ca 200m). Där ligger entrén till Kulturhuset Kåken där vi 
skall träffas kl.11. Bindande anmälan senast 5 februari till Solveig Rohlin, tel. 031-
184399 eller e-post spfskar@gmail.com. Max. 15 personer. Parkering finns vid entrén. 

Onsdag 22 februari kl. 12.00 

Årsmöte i Skårskyrkan 

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas 
utlagda på plats före mötet. Obs! Detta är 
en stadgeenlig kallelse till årsmötet. Efter 
årsmötet ger Björn Clarin ett "Musikaliskt 
kåseri om Kal och Ada, Lasse Dahlquist 
m.fl.". Därefter följer kaffe med smörgås 
och sedvanligt lotteri. Bindande anmälan 
senast 19 februari till Ingrid Nylén, telefon 
031-533442 eller 0733-261103. 

 

mailto:ulla.enander@outlook.com
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Onsdag 22 mars kl. 12.00 

Månadsmöte i Skårskyrkan  

 Pia Schmidt de Graaff berättar om Astri Bergman 
Taube, en begåvad skulptris, elev till Carl Milles och 
till sin egen pappa, konstgjutaren Herman Bergman. 
Bindande anmälan senast 19 mars till Ingrid Nylén, 
telefon 031-533442 eller 0733-261103. 

Tisdag 4 april kl. 12.00 

 Studiebesök på Medicinhistoriska museet samt fika i Café Kronhuset 

Vi får en guidad visning på ca en timme genom läke-

konstens historia från 1700-talet och framåt.  Efter-

åt går vi gemensamt till Café Kronhuset och fikar. 

Kostnad 80 kronor.  Samling vid Medicinhistoriska 

museets entré. Adress: Östra Hamngatan 11 (håll-

plats Lilla Bommen). Bindande anmälan senast 

torsdagen 30 mars till Solveig Rohlin, telefon 031-

184399 eller e-post  spfskar@gmail.com. Max. 25 

personer. 

Onsdag 19 april kl. 12.00 

    Månadsmöte i Skårskyrkan 

"Först, sist eller ensambarn". Med humor och stor kunnighet 
beskriver psykoterapeuten Lennart Björklund hur platsen i 
syskonskaran kan påverka oss hela livet, men också hur vi skall 
tänka och hantera detta. Bindande anmälan senast 16 april till 
Elisabet Österberg, telefon 031-418041. 

Onsdag 17 maj kl.12.00 

  Månadsmöte i Skårskyrkan 

"Gårdalänken, ett bergsäkert alternativ till Västlänken i 
lera".  Arkitekt och pro-
jektledare Gunnar Anjou 
berättar. Bindande 
anmälan senast 14 maj 
till Ingrid Nylén, telefon 
031-533442 eller 0733-
261103. 



4   e-post: spfskar@gmail.com 

                              hemsida: www.spfseniorerna.se/skar 

Tisdag 30 maj kl. 8.30 
En härlig vårresa till Ryttmästar-

bostället på Billingen 

Ett besök på Ryttmästarbostället vid 
Simsjöns strand utanför Skövde är 
verkligen annorlunda. Där får man 
uppleva överraskningar! Buss avgår från 
Sankt Sigfridsgatan 87 (polisens par-

kering) kl. 8.30. Vi stannar för förmiddagskaffe och smörgås vid trevliga Café Nord-
polen i Vara. Sedan fortsätter vi mot Skövde och Ryttmästarbostället. Där tar 
kavallerimajoren Bernhard Englund emot oss. Vi får en intressant och spännande 
guidning genom Sveriges historia. Efter denna upplevelse smakar det gott med en 
välsmakande buffé, serverad på Ryttmästarbostället under överinseende av 
kavallerimajoren. Under hemresan gör vi ett stopp vid Varnhems klosterkyrka. 

Vi räknar med att vara tillbaka i Göteborg ca kl.18. Bindande anmälan senast 7 maj till 
Margareta Åkerström, tel. 031-405153. Resan kostar 695 kronor vid minst 30 deltagare 
och betalas senast den 15 maj genom insättning på SPF Skårs bankgirokonto 177-1575. 
Glöm inte att ange namn, så vi vet vem som betalt. 

 

Höstresa 2017: Klassiska Grekland 

Styrelsen har valt en rundresa i Grekland 4 - 
11  oktober. Resan anordnas även denna 
gång av Rolfs Flyg & Buss som total arrangör. 
En beskrivning av resan bifogas detta brev på 
ett separat papper. Kostnad ca 9000 kronor 
vid minst 20 anmälda.  Intresseanmälan till 
Solveig Rohlin, telefon 031-184399 eller e-
post  spfskar@gmail.com senast i samband 
med månadsmötet 19 april.  

 
_______________________________________________________________________ 

 
Inbetalning av årsavgiften för 2017 skall göras senast 28 januari till SPF Seniorerna 
Skårs bankgirokonto 177-1575.  Årsavgiften är 200 kronor för ordinarie medlem och 60 
kronor för vänmedlem. Ett inbetalningskort för SPF Skårs bankgirokonto finns bifogat. 
Ange namn på blanketten eller då ni betalar via internet.  


