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Januari 

 

Nu ska vi se om vi vinner något, bäst att ha lotterna beredda 

 

Roligt att ses igen efter juluppehållet 



 

En trevlig pratstund innan föredraget 

 

Delar av kören samlas 



 

Solen sken på deltagarna 

 

Gudrun tackar Ingela Eek för ett trevligt föredrag 



 

Julstämning, med hopp om en kommande vår 

  

Februari 

  

 

Mulet och snöigt över Askimsviken..... 



 

....men desto trevligare inomhus 

 

Nu skall vi se vad Askimsseniorerna pysslar med 



 

Snart dags för kaffe 

 

Tänk vad mycket vi gjort under året 



 

Ralf verkar nöjd med resultatet... och Gudrun och Harald också 

 

Lite prat vid kaffet 



 

Goda frallor idag 

 

Vad bra han är, Fixar-Öhman 

  

Månadsmöte mars 
 

69 medlemmar och 7 mannekänger samlades till vårt 

månadsmöte som denna gång hade mode som tema. Susanne 



Lind, Sveriges Seniorshop, annonserade många trevliga och 

användbara kläder som framfördes av våra medlemmar. 

Britt öppnade mötet och informerade om annonsörerna i vår 

matrikel som med sina annonser stödjer vår verksamhet. Birgitta 

påminde om vårresan den 24 April och Majken informerade om 

höstens teaterevenemang, bl.a. Chess där anmälningslistan läggs 

ut vid nästa månadsmöte. Stor publiktillströmning väntas så vi får 

bestämma oss snabbt. 

 

Välkomna, gamla såväl som nya medlemmar 



 

Våra charmiga mannekänger 

 

Agneta poserar, ledigt elegant 



 

Grabben med ruter 

 

Mannekäng i rött 



 

Klassiskt svart/vitt (och lite rött) 

 

Ett hjärtligt tack för en trevlig visning 



 

Och så lite lotter 

 

Askimsviken i vårsol inspirerar till samtal 

  

April 

  



 
Gudrun och Britt hälsar oss välkomna 

 

Lite prat innan kaffet 



 

En rolig historia är alltid bra 

 

"Gamla godingar" är också alltid bra. 



 

Och så en musikalisk resa på riksväg 45 

 

Chess på Göteborgsoperan, kort om tid att beställa biljetter: Ring Majken 

Åkerholm 031-286007 

 

MAJ 



Våravslutning 

Askimsterrassen var fullsatt när vi, 52 seniorer, i regn och rusk träffades för en vårlunch. 

Denna gång inleddes sammankomsten med en tyst minut för att hedra två nyligen 

bortgångna och varmt avhållna medarbetare, Erna Jansborg och Barbro Karlsson. Erna var 

med i styrelsen redan tidigt 90-tal och Barbro var med fram till senaste årsmötet. 

Trots väderleken var stämningen som vanligt god och maten, kalvytterfile med rödvinssås, 

mycket välsmakande. 

 

Gudrun påbjuder en tyst minut för Erna och Barbro 

 

Fullsatt och god stämning 



 

Harald charmar, och låter sig charmas av damerna 

 

Ulla och Uno, med ett djupt engagemang i Botaniska Trädgårdens vänner 



 

Barbro behöver mer vatten, hon vann fyra gånger på lotteriet, nytt rekord 

 

Regnet det bara öser ner.... 

 

Helstekt kalvytterfile med rödvinssås... mmm. 



 

Svante tackade för blommor och uppmuntran. 

 

Birgitta tackar Margaret Myers för hennes humor och tålamod 



 

Lennart leder avslutande allsången, "Den blomstertid..." 

 

Vår kassör, Ralf Sjöholm, tackar Gudrun för allt arbete hon lägger ner. 

  

Historiecirkeln 

  



 

Historiecirkeln, här i djup begrundan över istid och stenålder. 

 

Historien leds sedan 20 år av Harald. Ett svårslaget rekord och ett gott betyg för en trivsam 

cirkel. 

  
Månadens lunch 

Ett uppskattat nytillskott i programmet är månadens lunch som blivit en av 
vårens succéer. Den sista lunchen före sommaruppehållet avåts på 

Seglarkrogen GKSS Långedrag. God mat, trivsam miljö och ett fantastiskt 
väder bidrog till en känsla av sommar när den är som bäst. 



 

Två fiskrätter och en kötträtt erbjöds, kummel var populärt 

 

Här kände vi oss alla som seglare 

  

  

Studiebesök 
Vi har under våren gjort två stadsvandringar, "Brottsplats Vasastan" och en "Hagavandring", 

samt ett besök på Jonsereds Fabriker. Här är några bilder från Hagavandringen och 

Jonsereds Fabriker. 



 

Vår guide, ordföranden för Allégårdens Pensionärsförening, Birgitta Dovmyr, informerar om 

gamla Dicksonska folkbiblioteket. 

 

Vi som deltog var nästan en full skolklass som njöt av vårsolen 

 

Raol Wallenbergmonumentet i Hagaparken, skapat av Charlotte Gyllenhammar. 



 

Jonsereds Fabriker, samling framför Fransiscanerklostret 

 

Grundaren, William Gibson, var en mångsidig man. 14 år gammal, kom han till Göteborg 

som skeppsgosse. Här bedrev han handel med tyger och salt sill, bryggeriverksamhet, 

spelkortstillverkning, framställning av kimrök m.m. 1826 anlade han en segelduksfabrik som 

några år senare flyttade till Jonsered. 

Vårresan 24:e april 

Tidigt på morgonen, i strålande väder, bar det av mot Vänern för en tur i Mariestads 

skärgård. 



 

Första stoppet var på Conditori Nordpolen i Vara 

 

Samling vid stranden 



 

Så blev det middag på Fågelö 

 

Soligt väder att njuta av. 



 

Mera sol 

  

Smålandsresan, 20:e April 

  

  

  

  



  

Enblekvårsollysteupp vår första fikapaus, 10-kaffet i Strängsered.  

  

  

  



 

Guidad tur iden gamlaträstaden. Där fanns mycket av fin kultur. Guiden berättade kunnigt 

och engagerat om stadens historia och utveckling. 

  

  



 

Ett besök påAschanska gårdenmed sin intakt bevarade hemmiljö från 1800-talet avslutade 
vår intressanta guidtur. 

  

  

  



 

Middagen avnjöts påUllinge Värdshus. Äkta småländskt isterband! 
  

  

  

  



 

Efter middagen blev det besök påEngströmsgårdenmed minnen från Alberts konst- och 
humorproduktion. 

  

  

  



 

Albert Engström i sitt esse med kolingen. "Putell på er grevar och baroner" 
  

  

  

  



 

Vår smålandsresa avslutades med ett besök iLjusboden. Där fanns det många ljus och 
presentartiklar att välja mellan. 
  

  



 

Många underbara välbevarade miljöer fick vi uppleva i Eksjö… 
  

  

  



 

… inte minst den vackra ån omgiven av sin gamla bebyggelse. Historiskt har ån varit utsatt 
för grova utsläpp, men idag är den ren. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Månadsmöte september 

Höstens första månadsmöte blev fullbesökt med mer än 80 deltagare. Inga-Britt Fredholms 

berättelse om sin tid som sekreterare och medarbetare till Evert Taube under mer än tio år 
fascinerade oss alla. Att lyssna till någon som arbetat nära honom under så lång tid och 
tillsammans med honom besökt hans smultronställen gav en något annorlunda bild än den 

gängse. Evert var en hårt arbetande poet som var inspirerande att umgås med men kunde 
vara krävande samtidigt med krav på renskrivning av tjocka luntor i tid till pressläggning. 

"Det bor en 5-åring i mitt 60-åriga bröst" var en av hans kommentarer till sin poesi. 



Gudrun påminde om en förmån som vi har via SPF att under Oktober och November åka 

med SJ enkel resa t.ex. till Stockholm för 195 kr. Margaretha påminde om ostprovning den 
21:e november och Svante om distriktets vandring runt Slätta Damm den 24 september. 

  

 

Höstsäsongen startade med flygande fart 

  

 

Lokalen fullsatt 



 

Information om Slätta Damm och Tågbiljetter 

 

Inga-Britt Fredholm kåserade om sin tid med Evert-Taube 

  



 

"Gamla godingar" sjöng Everts låtar 

  

 

Askims egna Carmencitor 

  



 

Stämningen var god, så även kaffet 
  

  

Månadsmöte oktober 

Månadens möte var tillika extra årsmöte med fastställande av nästa års avgift. Mötet 

beslutade att lämna årsavgiften oförändrad, 200 kr. 

Birgitta Sjöholm informerade om att TV söker statister för en filminspelning fredagen den 

19:e oktober och Cornelia Bjurström från Bio Roy informerade om vad de kan erbjuda betr 
filmvisning mitt på dagen samt också högkvalitativa biosända operaföreställningar. Betr båda 
dessa aktiviteter, se Nyheter, överst till höger på denna sida. 

Svante informerade om Friskvårdskomitténs inbjudan till kostnadsfri utbildning fredagen den 
23 november kl 09.00-13.00 i Dalheimers hus, föranmälan senast 15:e november till SPF´s 
kansli 031-121759. På programmet: Stroke, rörelsepass för pensionärer, ambulansen en 

livlina. Vidare informerades om Sahlgrenskas kostnadsfria föreläsningsserie om mat och 
rörelse, hud och handkirurgi, hudcancer och hörselproblem, se 

länk:http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Om-sjukhuset/Halsoframjande-
sjukhus/Forelasningar/Planerade-forelasningar/ 
  

Lars-Erik Frendberg sjöng och berättade från sitt musikliv och komplimenterade oss till den 
fina och soliga utsikten över Askimsviken. Det var bara att instämma. 

  

http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Om-sjukhuset/Halsoframjande-sjukhus/Forelasningar/Planerade-forelasningar/
http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Om-sjukhuset/Halsoframjande-sjukhus/Forelasningar/Planerade-forelasningar/


 

En vacker sensommardag i oktober. 

 

Birgitta informerar om filminspelning 

  



 

Alltid trevligt att möta nya medlemmar 

  

 

En trivsam pratstund före kaffet 



 

50 deltagare kunde njuta av fralla och en mycket god kaka med grädde. 

 

Sol ute, sol inne 

 



Gunnar Wiklund, Jim Reeves och Elvis, alla lät de lika bra med Lars-Eriks röst. 

 

En lättsam underhållning från Trollhättan fick oss att dra på smilbanden. 

  

Månadsmöte November 
Vi behövde inte tvivla på att hösten hade kommit, regn och rusk ute men god stämning inne. 

61 deltagare fick lyssna till Nils Zandhers presentation av "Strindberg och kvinnorna". Gudrun 
informerade att "Friskis och svettis har planer på att göra något för pensionärer, mer 

information om detta senare. Majken informerade att vi kan beställa biljetter till Turandot för 
350 kr styck och Margaretha informerade om nästa säsongs Bio Roy som nu blir av, 4 st 
föreställningar mitt på dagen för 240 kr. De som antecknat intresse kan köpa säsongskortet 

på månadsmötet i Januari. 

  

 



Friskis och Turandot ... 

  

 

... och Bio Roy 

  

 

"Strindberg och kvinnorna" var populärt 

  



 

Ingrid med dagens talare, Nils Zandher. 

  

 

Två nya medlemmar... 

  



 

... och två till, varmt välkomna. 

  

 

I väntan på kaffet 

  



 

"Strindberg och kvinnorna", det låter spännande. 

  

 

I väntan på Zandher. 

  

Höstavslutning 
70 askimsseniorer hade samlats på Askimsterrassen för en trivsam avslutning på höstens 
aktiviteter. Gudrun inledde med att informera om vårens program samt en varning om att 

hennes mailadress för tillfället inte fungerar. Telefon gäller tillsvidare. 

Därefter var det dags för lunch, långkokt fransyska i öl och timjan, smakade utmärkt. Gamla 
godingar underhöll, och Birgitta läste "Tomten" av Viktor Rydberg så att vi alla kom i den 

rätta julstämningen. Efter lotteri önskade vi varandra en God Jul och Ett gott nytt år och gick 
ut i det något bistra vintervädret. 

  



 

Kallt men vackert 

  

 

Skönt ändå att vara inomhus 

  



 

Kören förbereder sig 

  

 

Lite mingel före maten 

  



 

Alla verkar glada 

  

 

Nu skall vi se vad vi skall sjunga 

  



 

Mmm, smakar bra 

  

 

Gamla godingar lät som alltid bra 

  



 

Birgitta blir bara bättre år för år... "Midvinternattens köld är hård" 

  

Avslutning vinprovning 
Vinprovningen har blivit en av våra mest populära cirklar. Vid avslutningen deltog 26 
"vinexperter" och stämning var som synes god. Är du vinintresserad eller känner att du 

gärna vill lära dig mer så anmäl dig till vårens cirkel. 

 

Festliigt och stämningsfullt 

  



 

Margareta och Tore verkar trivas 

  

 

Diskussion om viner 

  



 

Gudrun och vi alla tackar Britt för en lärorik cirkel och en trevlig avslutningsfest. 

  

Avslutning historiecirkeln 
  

Höstens historiecirkel avslutades med en trivsam lunch på resturang SOHO. Harald är inne 

på sitt 21:a år som cirkelledare, något som vi deltagare varmt uppkskattar. Är du intresserad 
av att deltaga, ring Harald och anmäl dig. Nästa termin startar torsdagen den 10:e januari. 

Mer info under studiecirklar ovan. 

 

Fisken smakade utmärkt 

  



 

Kanske pratas det 1700-tal? 
  

 

En hemtrevlig lokal, precis lagom för vårt sällskap 
  



 

Tack Harald för den trivsamhet som du sprider och för allt arbete du lägger ner 
  

Sjung av hjärtat 
Höstens allsångskonsert, sjung av hjärtat, arrangerad i Saronkyrkan av distriktet, blev liksom 
tidigare år varmt uppskattad. Ca: 450 SPF'are deltog varav något tiotal från 

Askimsseniorerna. Trevlig musik, denna gång framförd av Smoke rings med vokalist 
Elisabeth Bergenstråle och presentatör och tillika sångare Erik Gullbranson. 

  

 

Gudrun, Britt och Maja, förväntansfulla inför konserten. 

  



 

Musikanter och sångare avtackas av distriktets ordförande, Kent Andreasson. 

  

Vandring: Damerna längst Avenyn 
Torsdagen den 4:e oktober samlades ett 20-tal askimsseniorer vid stadsteatern för att under 
stadsguiden Ingela Eek´s ledning ta del av vilka kända Göteborgsdamer som bott längs 

Avenyn. Vi fick höra om Karin Kavli (skådespelerska), Marianne och Ary Paley 
(orkesterledare), systrarna Ljunggren (caféägare), Charlotte Mannheimer (konstmecenat för 

bl.a. Göteborgskoloristerna) och Axel o Hanna Lindmark (grundare av Margarethaskolan). 

 

Ingela berättar om Karin Kavli 

  



 

Avenyn 16-22 går under namnet Adrianopel och ritades av Adrian Crispin Pettersson, en av 
de mest anlitade arkitekterna i Göteborg, mot slutet av 1800-talet. 

 

Margarethskolan, en av flera matlagningsskolor i Sverige som drevs av Hanna Lindmark. 

  

Månadens lunch 
Månadens lunch kunde denna gång avnjutas i anslutning till "Damerna längs Avenyn" 



 

Fisksoppan smakade utmärkt 

  

 

Brasseri ETT, stans bästa spaningsläge? 

  

Guidad promenad i Hult-Åsenområdet 17 september. 
Guider var Britt Börjesson och Göran Möller. Fint väder och bra guider så det blev en lyckad 

promenad att tänka tillbaka på under vintern. 
Samling Hagkroksvägen. 



 

  

 

Vi ska ju upp på Åsen, så det blir en uppförsbacke som start 



 

Våran guide Göran Möller berättade om vår hembygds förändring 

 



 

Nu har vi snart nått toppen på Åsen 

 

En sista titt på utsikten, sen bär det neråt. 



 

 

Avslutning med fika. 

  

  

  

 


