
                                                                                               
 

 
                                
 

 

 
 
 OBS! Med anledning av rådande pandemiläge kan en del aktiviteter komma att ställas in. 

För aktuell information hänvisas till hemsidan www.spf.se/linje9, det månatliga 
Nyhetsbladet och kontaktperson för respektive aktivitet. 

 
 
 
 
 

SPF Seniorerna Linje 9 

 
 

 

Varmt välkommen till höstens aktiviteter! 

Vi hoppas att vi, utöver våra trogna besökare, även får se många 
nya ansikten i några av alla våra aktiviteter. 

Har du förslag på aktiviteter hör av dig till styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
                                               
 

Entrén till vår möteslokal - Älvsborgskyrkans församlingshem 
OBS! Spara häftet, det gäller hela hösten! 
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Information 
 

Anmäl din e-postadress till anders.hole@telia.com om du inte har 
anmält den till oss tidigare. Vi får då möjlighet att snabbt och enkelt nå 
dig för information.  
Vi skickar regelbundet ut gruppmail med ett Nyhetsblad inför varje 
månadsmöte samt även annan intressant/aktuell info från distriktet eller 
förbundet. 
Du kan också finna information på vår hemsida www.spf.se/linje9 
Distriktets hemsida: www.spf.se/goteborgsdistriktet eller  
förbundets: www.spf.se 
 

Pernilla Knutsson  / Ordförande 
 

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Linje 9  

 
Pernilla Knutsson (ordf.) 070-696 02 44 pernilla_knutsson@hotmail.com 
Ulla Ulveskog (v. ordf.) 070-349 12 08 ulla.ulveskog@telia.com 
Margaretha Grahn (sekr.) 072-235 38 99 margarethagrahn47@gmail.com   
Anders Hole (kassör, medl.ansv.) 070-300 53 06 anders.hole@telia.com 
Arne Person (webbred./IT) 070-672 05 42 arne.person1@gmail.com 
Ida Tunander (folkhälsoinformatör) 070-338 69 57 tunanders@gmail.com 
Ulla Nelson (teaterombud) 070-237 37 95 ulla.nelson1@gmail.com 
Kent Segesten (programansv.) 070-529 64 09 kent@segesten.se 
Barbro Engbom (reseombud) 070-848 74 10 b.engbom@gmail.com 
 

 
  
 
 

    
 
 

 
 
 

  Bakre raden: 
Anders Hole, Pernilla Knutsson, Arne Person, Ulla Ulveskog, Kent Segesten 

Främre raden: 
Ida Tunander, Margaretha Grahn, Ulla Nelson, Barbro Engbom   
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Månadsmöten hösten 2021 

 

Möten hålls den första tisdagen i varje månad 
OBS! Ny tid kl 10:00 – c:a 12:30 

 
Kaffe/the och smörgås serveras först, sedan fortsätter mötet med 
föredrag/underhållning, information från Linje 9 respektive distriktet, 
pausgymnastik och lotteri. 
 
 
 
För att kunna beställa rätt antal smörgåsar behöver vi ha din anmälan 
senast lördag kl 12:00 före mötet till Ulla Ulveskog i första hand via 
e-post (se sid. 2) i andra hand SMS till 070-349 12 08 eller tel. 
031-29 12 08 eller till Eva Åstrand, eva.s.astrand@telia.com, SMS till 
070-262 35 13. 
 
Du måste avanmäla om du får förhinder! 
 
 

Välkomna till Älvsborgskyrkans församlingshem, Hagens kapellväg! 
 

 

Program månadsmöten 
 

  Tisdag 7 september 

 
 

En historisk resa genom Syrien och 
Jordanien 
Vår egen medlem Barbro Sandelin berättar och 
visar sin dotters och sina egna bilder från en 
resa de gjorde tillsammans i Syrien och 
Jordanien. Vi får uppleva kulturskatter och hur 

vackra dessa länder var innan krigsutbrottet och det mesta blev 
sönderbombat. 



4 
 

 
…forts månadsmöten  

 
Tisdag 5 oktober 

 
 

Hur mår Göteborg? 
 

Osäkra majoriteter i Göteborg skapar osäker politik. 

Fattas det beslut som gynnar medborgarna? 

Göteborgs-Postens politiske redaktör Adam Cwejman 

ger sin syn på tillståndet i Göteborgspolitiken. 

 
 

 

Tisdag 2 november 
 

 
 

Vokalgruppen Strawberry Fields  

 

tar oss till Woodstock och 60- & 70-talets 
magiska POP-musik. Det blir svängigt, det 
blir vackert, det blir en mångstämmig 
hyllning till denna härliga musikperiod. Ni 
kan säkert låtarna! 
 
 

 
 

Tisdag 7 december 

 
 

Vad vill Lars göra med SPF? 
 

Lars Nyström är vår nye ordförande i Göteborgs-

distriktet. Han presenterar sig själv och sina planer för 

att efter pandemin aktivera och förnya vår verksamhet. 

Han svarar gärna på dina frågor. 

Julspecial 

Vi avslutar året med en extra stor och god 

julsmörgås - som vanligt. 
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Resor 
  

 Bussresa till Rhendalen och 
Moseldalen 

 
Tillsammans med SPF Älvsborg reser vi den 14 september på en 
7-dagars bussresa till Rhendalen och Moseldalen. 
Pris för resan är 9.450 kr. Enkelrumstillägg 1.590 kr. 
 
Under resans gång besöker vi två vinkällare, provsmakar vin, åker båttur 
på Rhen, ser hur den tyska konjaken Weinbrand blir till, åker linbana, 
besöker den vackra Kölnerdomen, njuter av fin natur och bor på trevliga 
hotell. Hela programmet för Tysklandsresan finns på vår hemsida. 
 
Sista datum för anmälan är 15 juli. De som tidigare anmält sig för denna 
resa behöver anmäla sig igen. 

Anmälan görs till Barbro Engbom e-post b.engbom@gmail.com eller 

mobil: 070-848 74 10.  
Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

 
 

Bjärehalvön  

Vi planerar även en resa till Bjärehalvön, men vi 
har ännu inget datum. 

 
 

Vi kan även resa med SPF Älvsborg som planerar att åka till Ästad 
Vingård. En ekologisk vingård i Halland med egna viner. 
Något datum för resan finns ännu inte. 
 
Anmälan till dessa resor görs till Barbro Engbom, se ovan. 
 
Naturligtvis beror det på vilka reserestriktioner som gäller om vi kan göra 
resorna. 
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Guidade besök 

 
 

 

Torsdag den 19 augusti kl 11:00 gör vi ett besök i 
en visningsträdgård i Askim – hos Camilla 
Danielsson 
 

Adress: Askims Jordhyttebacke 4, 436 45 Askim 
 

Vi får en utförlig guidning på ca 40 minuter i träd-
gården och får berättas för oss om trädgårdens historia, trädgårdsidé 
och arbetet med att utforma de olika trädgårdsrummen. Vilka växter som 
trivs särskilt väl, sevärda kompositioner utifrån säsong och skötsel av 
trädgården hinner vi också med. Självklart finns tid för frågor och 
nedslag i sådant som särskilt intresserar gruppen. 
 
Trädgården är kuperad och innehåller en hel del trappor och små stigar 
av varierande slag. För den som vill sitta och vila benen finns många 
platser med olika vyer och lägen. 
 
Trädgårdsfika serveras efter visningen, kaffe/the med hembakat. Ingår i 
priset. Kostnad beroende på antal deltagare, minst 7 max 15. 
 
 

Vid trädgården är det mycket begränsat med parkeringsmöjligheter (bara 
en bil och den måste föranmälas). Parkerar gör vi vid Askims badplats 
där vi ses senast 10:45. Promenad på ca 10 minuter, liten brant backe 
på slutet. 
 
Anmälan senast den 11 augusti till Inger Olsson, helst via  
sms 070-587 30 62 eller e-post: olssoni680@gmail.com. Efter den 
11 augusti är anmälan bindande, men det går att anmäla sig fram till den 
16 augusti i mån av plats. 
Betalning Swish till Inger Olsson 0705873062 senast 16 augusti. Kom 
ihåg att skriva ditt namn på meddelandet! 
Har du inte Swish kan du betala kontant till mig den 19/8, meddela mig i 
anmälan. 
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Höstfest - torsdag 7 oktober kl 17 
 

Höstfest i Björnekulla gård, nära Ica Nära, 
Buss 90 hpl Västes gata. Med tanke på 
Coronapandemin har vi valt en större lokal 
än Flottans mäns lokal. Det blir mat, lotteri 
och trevlig samvaro! Ytterligare information 
får du på månadsmöte och i Nyhetsbladet. 

Kontaktperson: Eva Åstrand, eva.s.astrand@telia.com eller 
telefon 070-262 35 13. 
 
 

Övriga aktiviteter under hösten 2021 
 
 

Friskvård 

 

Stavgång – i samarbete med SPF Älvsborg.   

 

Vi möts vid ÖHK-hallen, Påvelunds Motionscenter, 
varje måndag kl 10:00 fr.o.m. den 6 september 
t.o.m. den 6 december. Det behövs ingen anmälan 
– inte heller nödvändigtvis några stavar.   
Alla SPF-are är välkomna till en härlig promenad 
på slingan och möjlighet till trivsam samvaro i 
caféet efteråt.  
Kontaktperson: Mona Holmstrand, tel. 031-29 14 42  
eller 072-329 14 42, e-post mona.holmstrand@gmail.com   
  
 

Gymnastik till musik – i samarbete med 
SPF Älvsborg. 

Startar den 8 september och pågår t.o.m. den 
15 december med ledaren Elisabet Eng. 
Tiden är onsdagar kl 11:30-12:30 i ÖHK-hallen vid 
Påvelunds Motionscentral. 
Anmälan till Mona Holmstrand tel. 031-29 14 42 

eller 072-329 14 42 eller e-post mona.holmstrand@gmail.com 
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Långpromenad – tisdag 14 september 
 

Utflyktsmålet har vi ännu inte bestämt, men boka 
dagen. 

Kontakta Ulla Nelson, se sidan 2, eller Eva 
Åstrand, tel. 070-262 35 13 eller 
e-post eva.s.astrand@gmail.com  
 
 
 
Bridge 
 

Vi räknar med att återuppta vår bridgeverksamhet i 
augusti och spelar som vanligt i två grupper: 
 

Kom-i-Gång på onsdagar, för mindre erfarna 
spelare, startar onsdag 25 augusti kl 13:00. 
 

Trivselbridgen på torsdagar startar torsdagen den 
26 augusti kl 13:00. 
 

Lokal: Västerträffen, Östra Skärvallsgatan 1 
Gratis parkering och busshållplats utanför. 
Kostnad: 20 kr/person och spelomgång + årsavgift 150 kr. 

 

För ytterligare information kontakta Thorsten Hagman 
tel. 070-735 32 60 eller Åsa Nilsson 073-342 56 80. 
 
 
 
Boule 
 

Vi spelar boule med Långedrags Boule och Friskvård, som är en 
fristående bouleklubb med egna bouleplaner, som finns vid Påvelunds 
Motionscenter. 
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…forts Boule 
 
 
 
 
Långedrags Boule samverkar med SPF-
föreningarna Linje 9 och Älvsborg. 
 
Sommarsäsongen startar under april månad 
tisdagar och torsdagar kl 10:45 - 13:00. 
Sommartid (april – september) spelar vi 
tisdagar och torsdagar kl 9:45 - 12:00. Sista torsdagen i månaden har vi 
tävling med grillning och prisutdelning mellan kl 9:45 - 13:00. 

 
Vintertid spelar vi i Boulecenter Majvallen under januari - mars samt 
oktober - december, tisdagar och torsdagar kl 14:00 - 18:00 
Fikar gemensamt kl 16:00. 
 
Du är välkommen att prova på att spela boule, eller bli medlem i klubben. 
Kontaktperson Sixten Ankargren, tel. 031- 29 48 78, 070-602 48 78 
eller e-post ankargren.sixten@telia.com  

 
 
 
 

Vinkunskap  
 

Vid tre fredagseftermiddagar under hösten fortsätter vi 
att gå igenom vad som kan göra ett vin gott – druva, 
jordmån m.m. Olika tema vid varje tillfälle. Allt under 
sakkunnig ledning.  

 
Det finns ingen ledig plats för tillfället, men om du är 
intresserad kontakta Eva Åstrand, tel. 070-262 35 13 
eller e-post eva.s.astrand@telia.com  
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STUDIEVERKSAMHET 

 
 
 
 
 
Alla litteraturcirklar sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
 
Litteraturcirkel 1 träffas tredje tisdagen i 
månaden, kl 15:00 - 16:30. Plats ÖHK-hallen. 
Kontakta Ewa Erikson, tel. 070-767 22 95 
eller e-post ewa.a.erikson@gmail.com  
 
 
 
Litteraturcirkel 2 träffas hemma hos varandra i 
rullande schema en gång i månaden, torsdagar kl 13:30 – ca 15:30.  
Kontakta Eva Åstrand, tel. 070-262 35 13 eller  
e-post eva.s.astrand@telia.com 

 
 
 

 
Litteraturcirkel 3 träffas hemma hos varandra i 
rullande schema en gång i månaden.  
Kontakta Karola Olofsson, tel. 031-29 18 93 
eller 070-312 29 00, 
e-post: karola.olofsson@hotmail.com  
 
 

 

Litteraturcirkel 4 träffas hemma hos varandra  
andra tisdagen i månaden kl 14:00 med start den 7 september. 
Kontakta Mona Holmstrand tel. 031-29 14 42 eller 072-329 14 42,  
e-post: mona.holmstrand@gmail.com    
 
 

Vill fler vara med så startar vi ytterligare litteraturcirklar! 
Kontakta Pernilla Knutsson (se sid. 2) 
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Teater/Musik 

 
 

                             
Höstens repertoar är ännu inte officiell, men 
information finns att hämta framöver på operans 
hemsida: www.opera.se/aktuellt/hall-kontakten  
 

 
 
 

Den 18 september planerar Göteborgs Stadsteater 
att öppna igen efter ombyggnaden. Det blir en 
trippelpremiär med tre klassiker: 
- Selma Lagerlöfs ”Kejsaren av Portugallien” (Stora scenen) 
- Shakespeares ”Stormen” (Lilla scenen) och 
- Samuel Beckets ”Slutspel” (Studion) 
 
För mer information och egen bokning se: www.stadsteatern.goteborg.se  
 
 
Dagens Lunchteater 
 

Biljetter till höstens lunchteater släpps i augusti. Närmare information om 
föreställningar, som kan bokas genom linje 9, kommer att ges i 
Nyhetsbladen och på månadsmöten under hösten. 
 
 

 
Teaterombud: Ulla Nelson 

Anmälan till ulla.nelson1@gmail.com 
eller mobil 070-237 37 95 
Betalningsinformation: 

Handelsbanken: Clearing nr 6686 
Bankkonto 511 414 951 Teater Linje 

OBS! Ej bankgiro – betalning över Internetbanken görs som “överföring”. 
Betalning kan också göras på månadsmöten. 

Biljetter hämtas på månadsmöten! 
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Distriktets aktiviteter  

Höstens biodagar på Aftonstjärnan 
 

7 september, 5 oktober, 2 november samt 7 december. 
Inbjudan kommer att sändas ut när programmet är klart. 
 
Musikluncher i Odd Fellows lokaler på Vasagatan 
 

Preliminärt inplanerade datum är 16 september, 21 oktober, 18 novem-
ber och 16 december. Tiden är 11:00 – 14:30. 
Det blir olika teman med den bästa musiken från -50, -60, -70 
och -80-talen. 
Lunch från restaurang KOKS kommer att serveras. 
 
Musik i Betlehemskyrkan 
 

Den 10 november planeras musikunderhållning med artister från 
Operan. Inbjudan kommer att sändas ut när programmet är klart. 
 
Saturday night fever den 20 november 
 

En oförglömlig discokväll mellan 19:00-00:45 där discjockeys som var 
verksamma på 60-70-talet spelar de bästa låtarna. 
 

 

För ytterligare information om distriktet 

 

hänvisas till kansliet, Peggy-Ann Svensson, tel. 031-12 17 59 
må - to kl 9:00 - 12:00 eller distriktets hemsida 

www.spf.se/goteborgsdistriktet 
E-post: kansliet@spfgbg.se    Distriktets bankgiro: 300-2755 

 
 

 
 


