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 Björlanda-Torslanda 
 
 

Vårens program 2023 
 
 

 
 
 
Månadsmöten:  första måndagen i månaden kl. 10.30 
Plats:  Församlingshemmet, Torslanda Torg 
 
 
 
 

Alla ska känna sig välkomna 

till våra månadsmöten! 
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Inledning 

 
Tillsammans skapar vi en trevlig samvaro med både sång och 
musik, samt kulturinslag och självklart nyttig information. 
Lotteri: lotter 2 kr/st – ett antal fina vinster 
Förtäring: kaffe med smörgås och liten kaka för 30 kr 
 
 
 

Mötestider under våren 
 
Månadsmöten: 6 februari, 6 mars, 3 april samt 8 maj 
Styrelsemöten: 18 januari, 1 februari, 1 mars, 30 mars  
 samt 3 maj 
 
 
 

Vårens månadsmöten 
 
Möte 6 februari 
 
Årsmöte hålls 6 februari 2022, kl 10.30 – ca 11.30 i Församlings-
hemmet. Tillfrågad mötesordförande är Urban Jansson. 
Kallelse till årsmötet skickas via e-post och läggs upp på hemsidan. 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga 2 veckor innan mötet.  

 
 
Föredrag med Kristian Wedel, författare och 
journalist på Göteborgs-Posten. Hans böcker om 
Göteborg har sålts i stora upplagor. Han är också 
kåsör och Hisingenflanör.Det blir spännande att 
lyssna på honom. 
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Möte 6 mars 
 

Vi får, som vanligt, intressant information från både 
förening och distrikt.  
 
Sång och musik med Edward C Johansson  
Han spelar gitarr och sjunger musik av artister som 
Elvis Presley, Johnny Cash, Jim Reeves, Hank 
Williams, Ricky Nelson m fl. 
 
 

 

Möte 3 april 
 

Vi får, som vanligt, intressant information från både 
förening och distrikt.  
 
Föredrag av Christer Melvinsson 
fd områdespolis. Han blev utsedd till Göteborgs 
Stads Vardagshjälte 2019. Christer kommer att 
berätta om sin polistid ”i möten med oss 
torslandabor”. 
 

 
 

Möte 8 maj 
 

Vi får, som vanligt, intressant information från både 
förening och distrikt 
 
Underhållning med ”Refräng och Co”  
Gunilla Hansen och Kent Jonasson kommer att 
underhålla oss och bland annat spela musik från 
melodiradions musikutbud och kultur. Det blir 
schlagers, ever-greens, rock and roll och visor. 
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Övriga aktiviteter 
 

Stavgång 
 

Stavgångsgruppen går en runda på ca 1 - 2 

timmar på mötesfria måndagar. 
Tid: måndagar kl. 10.00 

Plats: samling vid Torslanda Kyrka 

Kom ihåg att ta med busskortet! 

 

 
 

 

 
Studiecirklar 
 

Om det finns intresse under våren, kan man anordna 

olika slags studiecirklar. Studieförbundet Vuxenskolan 

kan då hjälpa till med lokal och studiematerial. Lämna 

gärna förslag på sådana cirklar! 

 

 

 

 
Bridge 

 
Kortleken för bridgespel kommer fram för 
spelsugna personer varje onsdag kl 16.30  
på Solängens Träffpunkt. 
 

 

Övrigt 
 

Håll utkik i SPF-Appen eller på Föreningens hemsida när resor och 

aktiviteter genomförs. Har du förslag på föredrag, studiebesök eller 

resor, hör av dig till styrelsen! 
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Aktiviteter SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet 
 

 
Fika och film eller musik på 
Aftonstjärnan  
Onsdagar: 25/1,15/2 15/3, 26/4, och 24/5. 
Kaféet öppnar kl 11.00 och 
föreställningen slutar ca 14.30. 
Separat inbjudan sänds ut för varje 
tillfälle. 
 

 

 
Musikluncher  
Plats: Ny lokal kommer att meddelas 
under våren  
Dag: information kommer med inbjudan. 
Vi startar 11.00 och slutar 14.30. 
Separat inbjudan sänds ut för varje 
tillfälle. 
 
 

 
 
Kulturvandring  
Kulturvandringarna har varit mycket 
uppskattade. Ny kulturvandring är 
planerad till den 2 juni. 
Mer information kommer. 
 

 
 

 
Folkhälsomöte  
Ambitionen är att detta möte genomförs  
den 12 maj. Mer information kommer. 
 

Seminarium  
Att planera för framtiden vad gäller juridiska  
handlingar och boende är ämnet.  
Dag 10 februari. Inbjudan kommer.  
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Medlemsinformation 
 
 
Uppdatering medlemsregister 
Har du nyligen ändrat din mailadress, eller inte lämnat den till oss, får du 
gärna meddela Ingrid Hansson detta via ny mailadress: 
spf.bjorlanda.torslanda@spfseniorerna.se 

 
Medlemskap 
Medlemskap kostar per person 300 kr/år. 
Medlemskap ger vissa förmåner – se www.spfseniorerna.se  
 

Försäkringar via SPF 
Medlemmar som tagit försäkringar via SPF är försäkrade hos Skandia. 
Om du t ex råkat ut för ett olycksfall, eller vill veta mer om din försäkring 
– ring på nummer 0771-55 55 00. 

 
Mötesförsäkring inom Skandia 
Denna försäkring är en olycksfallsförsäkring som gäller möten, 
aktiviteter, resor med mera, vilka är anordnade av föreningen, distriktet 
eller förbundet centralt. Den gäller även för resor till och från sådan 
verksamhet.  

 
Kontaktperson 
Kontaktperson är ordförande Ingrid Hansson. Har du frågor går det 
också bra att maila på den nya mailadressen: 
spf.bjorlanda.torslanda@spfseniorerna.se 

 

Hemsida 
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/foreningslista/bjo

rlanda-torslanda/  

 

 

 

 
  

mailto:spf.bjorlanda.torslanda@spfseniorerna.se
http://www.spfseniorerna.se/
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Styrelse under 2022 
 
 
Ny styrelse, revisor med flera, beslutas på årsmötet den 6 februari 2023. 
Valda personer under 2022, se nedan. 

 

 Styrelse 

Ingrid Hansson (IH) Ordförande 

Bengt Bengtsson (BBe) Vice ordförande 

Sören Hansson (SH) Sekreterare 

Madeleine Jacobsson (MJ) GPR 

Gunn Karnhill (GK) Program, folkhälsa 

Lennart Talcott (LT) 

 

Magdalena Halvardsson (MH), 

adjungerad 

Program, marknad, rekrytering 

 

Redovisningsbyrån RVB 

Funktionärer som ställt sig till förfogande under 2022 

Margareta Karlsson (MK) Revisor, dataombud 

Renee Hall (RH) Revisorssuppleant, dataombud 

Sören Hall (SHa) Program 

Agnetha Karlsson (AK) Bridge 

Eivor Forsman 

Rose-Marie Kallas 

Siv Angelvall 

Wanja Ölmesten 

Margareta Bergqvist 

Sulev Kallas 

Maria Rossövik 

Värdinna, sammankallande 

Värdinna 

Värdinna 

Värdinna 

Värdinna 

Värd 

Aktiviteter, resor 
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Aktuella telefonnummer 
 

Expeditionen Göteborgsdistriktet 
Adress: Taubehuset, Taubegatan 3 
 414 55 GÖTEBORG 
Telefon: 031 - 12 17 59 
E-post: kansliet@spfgbg.se 
Hemsida: www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet 

 
Förbundskansliet 
Postadress: Box 22574 
 104 22 Stockholm 
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr. 
Telefon, växel: 08 - 692 32 50 
E-post info@spfseniorerna.se 
Hemsida: www.spfseniorerna.se  
 

Bra telefonnummer  
SOS Alarm   112 

Polis   114 14 

Sjukvårdsrådgivning, dygnet runt 1177 

Olycka och kris   113 13 

Göteborgs Stad, växel   031 - 365 00 00  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031 - 342 10 00 

Läkemedelsupplysningen   0771 - 46 70 10 

Någon att tala med   031 - 711 24 00 

 

 

 

Plats för egna anteckningar 
 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Detta program framtaget av programgruppen:  
Gunn Karnhill ordf, Bengt Bengtsson, Lennart Talcott och Sören Hall 

mailto:kansliet@spfgbg.se
http://www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet
mailto:info@spfseniorerna.se
mailto:info@spfseniorerna.se
http://www.spfseniorerna.se/

