
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 

 
                                
 

 

 
 
 
  Vi följer rådande pandemirestriktioner och anpassar aktiviteterna efter dem om 

det behövs. För aktuell information hänvisas till hemsidan www.spf.se/linje9,  
vårt Månadsblad och kontaktperson för respektive aktivitet. 

 
 
 
 

SPF Seniorerna Linje 9 

 
 

 

Varmt välkommen till vårens 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 våren! 
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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 Månadsblad 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 våren 2022 

 

Möten hålls tisdagar en gång i månaden 
kl 10:30 – c:a 13:00 

 
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 11 januari 
 
 

Göteborg i segelfartygens tid 
 

Sjöfartsmuseets personal kommer och berättar om 

när segelfartygen dominerade Göteborgs hamn i 

250 år. 

Vi får höra om varför Göteborg ligger just här, 

svenska kolonier, sjökrig och kaperier, ostindiefärder, den gamla 

sjöfartsstaden Majorna och om svenska tatuerade sjömän på världens 

alla hav. Samt en sjökapten av Guds nåde! 
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…forts månadsmöten  

 

 
Tisdag 1 februari - Årsmöte 

OBS! Mötet börjar kl 10:00! 
 

 

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 8 mars  
OBS! Andra tisdagen i mars! 

 
 

Han lovar att inte ljuga så mycket 

 

Byggbasen sade till honom: Släng hammaren och gör 
det du är bäst på! Okey då! sade KG Malm. Så nu 
sjunger han visor, berättar dråpliga historier och är 
skådespelare. Och han säljer gärna sin bok och sin 
skiva – fulla av märkliga berättelser. Han gör före-
ställningar, konserter och turnerar i hela Norden. 
Välkänd för sin värme och vildvuxna polisonger. Och kanske kommer 
han att överraska oss med något från ”humoristen” Dan Andersson. 
Missa inte det! 

 
 
 
 

Tisdag 12 april 

OBS! Andra tisdagen i april! 
 
 

Är det demens – eller kanske ”bara” en depression 
 

Vi seniorer har det bra! För det mesta. Många år med 
frihet att äntligen göra det där vi inte hann med under 
yrkeslivet. Och att kunna ha barnbarnen nära och ofta. 
Men stigande ålder medför ibland även problem, som 
drabbar oss så olika. Minnet kan bli sämre, liksom hörsel 
och syn. Dåligt minne kan utvecklas till demens, ett sakta 

smygande tillstånd, som kan göra vardagen allt mer komplicerad. 
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…forts månadsmöten  
 
 
 
Lena Johansson vet mycket om detta. Hon kommer att ge oss en 
översikt, berätta om symptom och tidiga tecken och om risk- och  
skyddande faktorer. Men även om utredning, vård och behandling, och 
om den senaste forskningen. Vad är sambandet mellan depression, 
stress och demens? Vad ska man tänka på som nära anhörig eller vän 
när någon drabbas? 
Passa på att ställa dina frågor! 
 
 
 
 

Tisdag 3 maj 
 
 

”Värt en omväg” 

 

Är du nyfiken på att hitta nya platser i Göteborg – 
sådana du inte visste att de fanns? 
Mats Andreasson och Ulf Moback berättar om 
gömda oaser i vår närhet i och omkring staden. 
Platser för nya upptäckter eller skön avkoppling. De 
har också skrivit en bok om detta. Du kan köpa den 
till ett förmånligt pris: 215 kr. Tag med kontanter! Det går även med 
Swish. 

 
 
 
 

Resor 
 

 

Dagstur till Ästad vingård 
 

Tisdagen den 10 maj gör vi en dagstur till Ästad 

Vingård och Limabacka Kvarn i Väröbacka. 

På vingården får vi en guidad vandring i vin-

gården och en vin-provning med 1 glas vin. Vi 

serveras också lunch där. 

Vi reser sedan vidare till Limabacka Kvarn i Väröbacka. Där får vi en 
guidad information. Vi serveras också eftermiddagskaffe med hembakat 
innan vi reser hemåt. 
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…forts resor 
 

 
 

 

Vi åker 08:30 från Q8-macken Ängkärrsvägen och är tillbaka cirka 17:30. 
 

Anmälan senast 12 april till Barbro Engbom, 

e-post b.engbom@gmail.com eller telefon 070-848 74 10. 

Pris/person vid minst 25-30 deltagare 850 kr. 
 
 

 
 
 
 

Resa till Bergen, Norge 
 

Måndagen den 8 augusti gör vi en 6-dagars resa till 
Norge. Vi åker buss, tåg och båt genom södra Norge 
och kommer så småningom fram till Bergen där vi får 

en guidad tur och också tid att själva utforska staden.  
 

På vägen dit och hem får vi se vackra dalar, fjäll och fjordar och besöker 
bl.a. Stavkyrkan från 1100-talet i Lom, gör en båttur på Sognefjorden, får 
se Hardangerbron och många fler sevärdheter. 

Mer detaljerad information om resan kommer på månadsmöte och i 
särskilt informationsblad och i Månadsbladet. 
 

Anmälan senast 15 juni till Barbro Engbom, 

e-post b.engbom@gmail.com eller telefon 070-848 74 10. 

Priset för resan är ännu inte klart. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Guidade besök 

 
 

 

 
Vi arbetar med att ta fram guidade besök, men ännu är inget klart. 
Information kommer på månadsmöten och i Månadsbladet. 
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Vårfest fredag 1 april kl 17 
 

I Flottans mäns Marinstuga, Örlogsvägen, Nya 
Varvet kl 17:00. Det blir mat i påskens tecken, 
frågesport, lotteri och trevlig samvaro!  
Kostnad: 200 kr som inbetalas kontant senast på 
mars månadsmöte eller via Swish Eva Åstrand 

070 262 35 13 senast 24 mars. Ange namn och datum. 
Ytterligare information får du på månadsmöte och i Månadsbladet. 
Kontaktperson: Eva Åstrand, tel. 070-262 35 13 eller 
e-post eva.s.astrand@telia.com 
 

 

Övriga aktiviteter under våren 2022 
 
 

Friskvård 

 

Stavgång – i samarbete med SPF Älvsborg. 

Vi möts vid ÖHK-hallen, Påvelunds Motionscenter, 
varje måndag kl 10:00 fr.o.m. den 17 januari t.o.m. 
den 11 april. 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 19 januari och pågår t.o.m. den 13 april 
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 
 

Tid: någon gång i slutet av maj eller 
början av juni. 
 

Besked om var och när får du i Månads-
bladet och på månadsmöte när det närmar 
sig. 

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

Våra medlemmar erbjuds som tidigare möjlighet att 
spela Trivselbridge på onsdagar och torsdagar i 
Västerträffens lokaler Östra Skärvallsgatan 1. 
Bridgen arrangeras av Västerträffen och startar 
onsdagen den 12 januari med en Kom-i-Gång-grupp 
kl 13:00 och torsdagen den 13 januari kl 13:15 med 
Trivselbridge för mer erfarna spelare. 
 

Ingen föranmälan krävs om du kommer tillsammans med spelpartner. Är 
du ensam försöker vi hjälpa dig att finna spelpartner, men då måste du 
ringa i förväg.  
 

Kostnaden för att spela är 20 kr/gång plus årsavgift 150 kr (medlemskap 
i Västerträffen). 
Det finns gratis bilparkering utanför lokalen och busshållplats Linje 97 
utanför. 
Eget kaffe och dopp tas med. 
Om tillräckligt intresse finns kommer vi att starta en kurs för nybörjare 
eller uppfriskning av gamla kunskaper. 

 
 

För mer information ring vår kontaktperson för bridge Thorsten 
Hagman tel. 070-735 32 60. 
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Boule 
 

Vi spelar boule med Långedrags Boule och Friskvård, som är en 
fristående bouleklubb med egna bouleplaner, som finns vid Påvelunds 
Motionscenter. 
 
Långedrags Boule samverkar med SPF-
föreningarna Linje 9 och Älvsborg. 
 
Sommartid (april - september) spelar vi i april 
månad tisdagar och torsdagar kl 10:45 - 13:00. 
Maj - 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 e-post ankargren.sixten@telia.com  

 
 
 
 

Vinkunskap  
 

Vid tre fredagseftermiddagar under våren 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 

 
 
 
Några av litteraturcirklarna sker i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. 
 
Litteraturcirkel 1 träffas tredje tisdagen i 
månaden, kl 15:00 - 16:30. Lokal meddelas dig vid 
anmälan till kursen. 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 12:30 – 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 12 januari. 
Kontakt Mona Holmstrand tel. 072-329 14 42 eller  
e-post: mona.holmstrand@gmail.com    
 

 
Är du intresserad av att ingå i en litteraturcirkel? Det behövs minst 5, 
max 8 lässugna. Det finns intresserade redan. Förslag till upplägg se 
litteraturcirkel 2. Varje litteraturcirkel formar deltagarna själva efter egna 
önskemål. Hör av dig till Eva Åstrand, se ovan. 
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Teater/Musik 
 

 

 
 
Rigoletto – onsdagen den 20 april 2022 kl 19:00 
 

Verdis odödliga opera Rigoletto om åtrå, kärlek och hämnd. Ett 
musikaliskt mästerverk. 
 
Pris: 450 kr (pensionärsrabatt) 
Anmälan och betalning (se nedan) senast den 17 februari 2022. 
 
 

 
 

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  

Fika och film eller musik på Aftonstjärnan 
 

Dagar: 16/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6 
Kaféet öppnar kl 11:00 och föreställningen slutar ca 14:00. 
Separat inbjudan sänds ut för varje tillfälle. 
 
Musikluncher i Odd Fellows lokaler på Vasagatan 9 
 

Dagar: 20/1, 17/2, 24/3.Tid 11:00 – 14:30. 
Olika teman med musik från -50, -60, och -70-talen. 
Separat inbjudan sänds ut för varje tillfälle. 
 
Konsert med Mule Skinner Band 
F.d. medlemmar i Streaplers, slutet av maj. 
 

Seniormässa 5 - 7 april 
 

Trafikmöte 7 april 
 

Folkhälsomöte under våren 
 

Golftävling arrangeras under juni månad 
 

 

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 

 
 


