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ORDFÖRANDE HAR ORDET! 

Vilken sommar vi fick – tänk att få klaga på att det är 

för varmt! Vi är nu vaccinerade och de flesta 

restriktioner har lättat och vi hoppas därför att vi skall 

kunna genomföra samtliga aktiviteter i det program ni 

nu har i er hand. Vad vi har längtat efter detta! MEN 

epidemin är inte över så vi bör vara fortsatt försiktiga 

och blir det nya restriktioner måste vi förhålla oss till 

detta. 

Tänk vad tiden går – i år firar Billdal 25 år som förening 

och det måste vi naturligtvis fira med ett kalas den 22 

oktober. Mer information längre fram i programmet. 

Vi hoppas också kunna starta upp ytterligare några 

intressegrupper – en bokcirkel, en mansgrupp och en 

simgrupp. Mer information hittar du längre fram och 

hör av dig om du vill deltaga.  

Några måndagar i höst kommer vi ha öppet hus för er 

som vill ha hjälp med att bli mer digitala. När vi inte 

kunnat träffas fysiskt har många kunnat hålla kontakt 

med familj och vänner digitalt – inte detsamma men en 

stor tröst för många.  Man måste inte ha en dator, man 

kan klara sig alldeles utmärkt med sin telefon om man 

har en smartphone I våras fick vi ställa in allt och för 

att hålla er uppdaterade sänder vi numera ut 

månadsbrev till de som har anmäld e-post. Har ni e-

post men inte får några brev ber vi er kontakta oss ifall 

den information vi har inte stämmer. 

Nu ser vi fram mot en aktiv och trevlig höst! 

 

Christina Vollert 
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INFORMATION OM FÖRENINGEN  

Välkommen alla nya som gamla till SPF Seniorerna 

Billdal. Vi är en ung lokalförening med ca 380 

medlemmar som bildades 1996 och hälsar alla 

pensionärer oavsett ålder välkomna. Vi vill vara i 

framkant och erbjuda gamla som nya aktiviteter i 

samklang med att omvärlden förändras men självklart 

också det som känns vant, roligt och tryggt! Vi 

arrangerar månadsmöten, friskvårdsaktiviteter, 

trivselkvällar, korta som långa resor, studiebesök, 

studiecirklar, konsert- och teaterbesök. Vårt motto är 

att ha roligt tillsammans med gamla nya och vänner! 

 

Vi tillhör SPF Seniorerna, en politiskt och religiöst 

obunden organisation med ca 260.000 medlemmar. 

OBS! Förbundet driver äldrepolitiska frågor på alla 

nivåer. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa, 

rätt till vård och omsorg, boende samt rätt att arbeta! 

 

 
 

MEDLEMSKAP  
 

Vill du bli medlem, kontaktar du vår 

medlemssekreterare, Birgitta Kronberg.   

Du uppger personuppgifter som namn, personnr, 

gatuadress, telefonnummer samt e-postadress. Via  

e-post får du sedan all information från oss, distrikt och 

förbund. Om du saknar e-post lämnar vi förenings-

information på våra månadsmöten. 
  
Medlemsavgiften för 2022 är 275 kr. 

Vänmedlem med fullständigt medlemskap  

i annan SPF-förening har en avgift om 100 kr. 

Tidningen Senioren ingår i medlemskapet 
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Om du vill avsluta medlemskapet meddelar du det 

till föreningen senast den första (1) december 

innevarande år. Det är viktigt att du gör så, annars 

får vi betala full avgift till både distrikt och förbund 

nästkommande år för alla som finns registrerade hos 

oss den 1 december. Vänd dig till medlemssekreterare 

Birgitta Kronberg tel 0703-95 59 56 eller e-post 

birgitta.kronberg@gmail.com 

 

 

FÖRSÄKRINGAR 

Medlemmarna i SPF Seniorerna har en gruppolycksfalls-

försäkring, som ingår i medlemsavgiften vilken träder i 

kraft så snart avgiften är betald och medlemskapet är 

registrerat. Försäkringen gäller både till och från samt 

under möten, resor eller annat arrangemang som 

anordnats av SPF Seniorerna.  

 

 

FÖRENINGENS FORTLEVNAD 

Våra trogna funktionärer lägger ner ett engagerat 

arbete i sina uppdrag. Gamla går och nya kommer 

till och vi är alltid i behov av nya krafter. För att  

säkra SPF Seniorernas Billdals framtid är det 

nödvändigt att vi alla hjälps åt. Att vara med i våra 

arbetsgrupper, där både styrelse och övriga 

funktionärer ingår, är ett trevligt sätt att påverka. Vill 

du vara med   

Kontakta ordförande Christina Vollert,  

tel 073-340 26 99 eller spfbilldal@hotmail.com. 

 

 

VALBEREDNINGEN  

Föreningen söker även efter medlemmar som kan åta 

sig uppdrag som styrelseledamot.  Vi kan lova en 

intressant och givande tid. Styrelsen leder och fördelar 

föreningens arbete med hjälp av våra arbetsgrupper.  

 

 

mailto:spfbilldal@hotmail.com
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Ordförande Christina Vollert Tel 073-340 26 99

 chri.vollert@gmail.com 
 

V. Ordf. Margareta Feldt Tel 070-286 56 32 

 margareta.feldt@hotmail.com 
 

Sekreterare Mats Sabelström Tel 070-492 33 27    

 mats.sabelstrom@gmail.com 
 

Kassör Evert Bengtsson     Tel 070-814 93 82 

 bengtssonevert47@gmail.com 
 

Ledamot Gunilla Lilja Persson Tel 070-971 03 98

 gunillalp@gmail.com 
 

Ledamot Anneli Feeser Tel 076-368 11 57

 anneli.feeser@telia.com 
 

Ledamot Lena Jacobson Tel 070-830 86 70 

 lena52jacobson@telia.com 
 

Ledamot Lillemor Ljunggren Tel 072-230 97 30    

 lillemor@nvm.se 
 

Ledamot Ing-Britt Bodin Tel 070-213 00 55 

 ibm.bodin@gmail.com 

Styrelsen fram till årsmötet i februari -22 

Mats 

Sabelström 

 

Lena 

Jacobson 

 

Lillemor 

Ljunggren 

 

Margareta 

Feldt 

 

Christina 

Vollert 

 

Gunilla  

Persson Lilja 

 

Evert 

Bengtsson 

 

Anneli 

Feeser 

 

Ing-Britt 

Bodin 

 

mailto:chri.vollert@gmail.com
mailto:margareta.feldt@hotmail.com
mailto:mats.sabelstrom@gmail.com
mailto:bengtssonevert47@gmail.com
mailto:gunillalp@gmail.com
mailto:anneli.feeser@telia.com
mailto:lena52jacobson@telia.com
mailto:lillemor@nvm.se
mailto:ibm.bodin@gmail.com
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KONTAKTUPPGIFTER  

 

Föreningens postadress:  

SPF Seniorerna Billdal c/o 

Christina Vollert     

Sjöbackevägen 12, 

427 37 Billdal 

 

 

Föreningens e-post:  

allmänt: 

spfbilldal@hotmail.com 

bokning av aktiviteter: 

bokaspfbilldal@gmail.com *) 

 

 

 

 

 

Föreningens plusgiro: 

463139-6 

 

Hemsida: www.spfseniorerna.se/billdal 

 

Plusgiro: 46 31 39-6 

 

Swish: 123 011 2722 alt QR kod här intill 

 

Facebook: gruppen SPF Seniorerna Billdal 

 

 
*) Ange aktivitet, namn och telefonnummer vid bokning 

mailto:spfbilldal@hotmail.com
mailto:bokaspfbilldal@gmail.com%20*
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MÅNADSMÖTEN 

Välkommen till höstens  

månadsmöten i Billdals  

kyrka som äger rum  

första onsdagen i  

månaden.  
 

Våra mötestider är mellan kl 11.00 och kl.13.30 
 

Anmälan: OBS, vi har fortfarande obligatorisk 

anmälan då vi pga corona måste begränsa antalet 

deltagare! Anmälan sker till bokaspfbilldal@gmail.com 

eller Christina Vollert 073-340 26 99 senast 3 dagar 

innan. Ni får bekräftelse på om ni kommit med. 

Meddela om ni inte kommer så någon annan i så fall 

kan få er plats! 

Avgift tas upp vid entrén: 70 kr för medlemmar och 

80 kr för gäster i mån av plats. Det går bra att swisha.   
 

Lotterier erbjuds vid entrén. Här finns också aktuell 

information och anmälningslistor till olika aktiviteter. 
 

Mötesordning  

Vi börjar med information för att  

direkt därefter fika. Pigga av kaffe  

och goda smörgåsar från Hemköp och samtal kring 

borden tar vi alla sedan del av underhållningen.  
 

Kl 11.00 – 11.30 aktuell föreningsinformation. 
 

Kl 11.30 -  12.00 kaffe, smörgås och kaka. 
 

Kl 12.00 -  13.00 underhållning med musik eller så 

lyssnar vi på ett intressant föredrag. 
 

Kl 13.00 – 13.30 lottdragning 
   

 
 

Tänk på våra allergiker; undvik parfymerade produkter! 
 

 

Kungsporten 
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KULTUR  TEATER  STUDIEBESÖK 

 

Lunchteater 

Lunchen serveras kl. 11.30 och före- 

ställningarna är mellan kl. 12.00 och 13.00.  

Efteråt tar de som vill en gemensam promenad genom 

staden. Föreställningarna är 30/9, 20/10, 5/11, 2/12 

och presenteras närmare under AKTIVITETER längre 

fram i programmet.  

Tid:          Samling kl. 11.00  

Plats:       Entrén till Stadsteatern Götaplatsen 

Pris:           250 kr som betalas till föreningens PG  

           eller Swish senast sista anmälningsdagen. Ej 

         medlem betalar 30 kr mer.  

Anmälan: Till Margareta Feldt tel. 070-286 56 32 eller 

                margareta.feldt@hotmail.com senast 2 

         veckor innan föreställningen. 
 

Fikastråket  

Följ med till konserthuset och lyssna på ljuv 

kammarmusik med musiker ur Göteborgs Symfoniker. 

Konserterna blir 11/9, 13/11 och 4/12. Vad som  

spelas kommer att informeras om senare.  

Tid:          Samling kl. 10.30.  

Plats:       Foajén Göteborgs konserthus  

Pris:         200 kr. I priset ingår kaffe och räksmörgås. 

         Betalas till föreningens PG eller Swish senast 

         sista anmälningsdagen. Ej medlem betalar 

         30 kr mer. 

Anmälan: Bindande anmälan senast 2 veckor innan till 

         Margareta Feldt tel. 070-286 56 32 eller 

         mail margareta.feldt@hotmail.com. 

 

mailto:margareta.feldt@hotmail.com
mailto:margareta.feldt@hotmail.com
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AKTIVITETER  

 

September 

 
Onsdag 1 september - Månadsmöte 

Modevisning för både dam och herr  
Lotta från Seniorshopen visar  

höstens mode och trender med hjälp  

av mannekänger från våra egna led.  

Efteråt finns möjlighet att handla. 

 

 

Lördag 11 september – Fikastråket  

Anmälan och betalning: Se sid 9.  

 

 

Lördag 11 september – Kvällsutflykt 

Sweden Swings på Varbergs teater 

Vi åker med egen buss till Varberg och av- 

njuter föreställningen Sweden Swings med  

Smoke Ring Sisters på Varbergs teater. Ett 

hyllningsprogram till våra mest älskade  

svenska artister och kompositörer! Innan  

föreställningen äter vi middag på Hattaviken 

Restaurang. Vi räknar med att vara  

tillbaka i Billdal ca kl 22.30 I priset ingår  

bussresa, 2-rätters middag inkl. måltidsdryck och 

föreställning. 

Vi har 30 biljetter så först till kvarn gäller! 

Tid: Avfärd 15.30 

Plats: Bärnarps Konditori Billdal 

Pris: 825 kr. Ej medlem bealar30 kr mer.  

Betalning: Föreningens PG eller Swish senast 3/9. 

Anmälan: Senast 3/9 till bokaspfbilldal@gmail.com 

 eller till Lillemor Ljunggren på  

 tel 072-230 97 30. Meddela eventuella 

  allergier.  

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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Torsdag 30 september - Lunchteater 

Alice Tegnérs liv och verksamhet 
Skaparen av Ekorrn satt i granen, Blåsippan  

ute i backarna står, Videvisan m fl. odödliga  

barnvisor. Liv, verksamhet och allvar flätas samman i 

denna föreställning av och med Hanna Bendz, Thomas 

Lagerberg och Pierre Torwald.  

Anmälan och betalning: Se sid 9. 

 

Oktober 

Onsdag 6 oktober - Månadsmöte 

Nordic Wellness och Fothälsan 

Hanna från Nordic Wellness berättar om olika tränings-

typer, motivation, seniorträning och kost. 

Catja från Fothälsan i Billdal berättar hur viktigt det är 

att ta hand om de som jobbar för oss hela  

dagarna, nämligen våra stackars fötter. Vi  

får också möjlighet att handla lite  

utvalda produkter som är bra för  

våra fötter. 

Torsdag 7 oktober - Affärsbesök 

L’Ingerie damunderkläder i Nya Hovås 

Vi gör ett kvällsbesök enbart för damer  

hos L’ingerie. Vi bjuds på bubbel med lite  

tilltugg samtidigt som vi blir undervisade om 

storlekarnas betydelse för våra underkläder. Här finns 

mångårig erfarenhet. Vi får 20 % rabatt på samtliga 

varor under kvällen. Max 10 personer. 

Tid:  18.00 

Plats:  Entrén till affären, Hovås Allé 26  

Anmälan:   Senast 27/9 till bokaspfbilldal@gmail.com 

 eller Lillemor Ljunggren på  

 tel. 072-230 97 30.  

 

 
 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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Torsdag 14 oktober - Studiebesök  

Barken Viking med lunch  

Vi besöker barken Viking som ligger  

vid Lilla Bommen. Vi gör en rundvandring ombord och 

avslutar med lunch till självkostnadspris. 

Tid:          11.00 

Plats:       Landgången till båten vid Lilla Bommen 

Anmälan: Senast 7/10 till bokaspfbilldal@gmail.com 

                eller Anneli Feeser 076-368 11 57. 

 

Onsdag 20 oktober - Lunchteater 

Sinatra – med andra ord 

Om Frank Sinatra – en röst som satt tydliga  

avtryck i vår tid. Musikalartisten Tore Norrby  

och pianisten Daniel Lindén tolkar några av  

hans mest kända klassiker. 

Anmälan och betalning: Se sid 9. 

 

Fredagen 22 oktober - Fest 

SPF Seniorerna Billdal firar 25 år som förening  
med middag och underhållning av The Young Ones 
Tid :         17.30 – ca 22.30 

Plats:       Nya Särögården, Särömotet. Chartrad  

                buss tar oss dit och hem 

Pris:         495 kr inklusive välkomstdrink, 3-rätters 

                middag, 1 glas vin till maten, kaffe och 

                busstransport. Gäster betalar 525 kr. 

                Betalning senast sista anmälningsdag till 

                föreningens PG eller Swish. 

Anmälan: Senast 12/10 på bokaspfbilldal@gmail.com 

                eller till Christina Vollert tel. 073-340 26 99. 

Övrigt:     Busstider meddelas efter anmälan. Mer vin 
                     eller avec till kaffet beställs och betalas på 
                     plats. Meddela ev. matintolerans vid anmälan. 
 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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November  

Onsdag 3 november - Månadsmöte 

Göteborgs landerier 

Den kände göteborgsförfattaren  

Åke Hertzberg besöker oss och  

berättar om Göteborgs landerier.  

 

Torsdag 4 november – Studiebesök  

Vi besöker LJUSAB som tillverkar hand- 

stöpta ljus i Billdal. Vi får en presentation 

av verksamheten och även möjlighet att  

handla. Max 12 personer.  

Tid:          kl 14.00  

Plats:       Ljusgården (tidigare Nordgården)  

                vid Snipen i Billdal  

Anmälan: Senast 28/10 till Senast 6/9 till 

                bokaspfbilldal@gmail.com eller till Lillemor 

                Ljunggren på tel. 072-230 97 30. 

 

Fredag 5 november – Lunchteater 

Fara o färde, från orienten till ishavet 

Skådespelaren Jerker Fahlström tar oss  

med på en spännande färd från Göteborg  

till Mellanöstern, Kina, Grönland, Island,  

Orkney och Kanada. Med mycket humor  

och stråk av allvar bjuder han på både  

självupplevda episoder och svindlande historier från 

platser han besökt.  

Anmälan och betalning: Se sid 9. 

 

 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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Måndag 8 november – Studiebesök 

Hotell Dorsia med lunch   

Vi besöker hotell Dorsia där vi får en guidad 

rundvandring och hotellets historia berättat.  

Vi avslutar med en gemensam lunch.  

Max 12 personer. 

Tid :         10.45 

Plats:       Entrén till Hotell Dorsia, Trädgårdsgatan 6 

Pris:         370 kr inklusive lunch. Ej medlem betalar 30 

 kr mer. Betalas senast sista anmälningsdag 

 till föreningens PG eller Swish. 

Anmälan: Senast 29/10 på bokaspfbilldal@gmail.com 

                eller till Ing-Britt Bodin tel. 070-213 00 55. 

 

Lördag 13 november – Fikastråket  

Anmälan och betalning: Se sid 9.  

 

 

Torsdag 18 november – Museibesök 

Volvo Museum i Arendal 

Vi besöker Volvo Museum där vi får en  

guidad tur och därefter tid för egen rund- 

vandring. Efter besöket äter vi lunch som  

vi själva betalar. Det går bra att åka  

kommunalt till muséet, restid ca 1 timma, se Västtrafik. 

Max 25 personer, först till kvarn gäller. 

Tid:           kl 10.00  

Plats:        Muséets entré, Arendals Skans  

Pris:         190 kr för ej volvopensionär och 100 kr  

                 för volvopensionär (ta med Volvos  

                 pensionärs-id). Ej medlem betalar 30 kr 

                 mer. 

                 Betalas senast sista anmälningsdag 

                 till föreningens PG eller Swish. 

 Anmälan: Senast 15/11 till bokaspfbilldal@gmail.com 

                 eller till Mats Sabelström 070-492 33 27. 

 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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December 

 

Onsdagen 1 december - Säsongsavslutning  

Julavslutning med luciatåg 

Barn från Senapskornets förskola lussar  

oss traditionsenligt. Därefter äter vi en  

god julsmörgås med kaffe och kaka till  

trevlig musik med Claes Westerdal, känd  

musikprofil från Mölndal.   

 

Fredag 3 december – Lunchteater 

Avgrunden – en slags kabaré 

En musikalisk, poetisk och underhållande resa  
om Kristina Lugn och Allan Edwall. Med humor  
och sång gestaltar Mirja Burlin och Timo Nieminen  
två giganter som blivit en del av den svenska folksjälen. 
Anmälan och betalning: Se sid 9. 

 

Lördag 4 december – Fikastråket  

Anmälan och betalning: Se sid 9.  

 

FRISKVÅRD 

Boule 

Alla är välkomna att spela Boule. Inga  

förkunskaper behövs. Vi har fina banor  

vid Lindåshallen. Vi spelar tisdagar och  

fredagar kl. 11.00 – 13.00. För mer information 

kontakta Gunilla Seiler på tel: 073-344 88 34 eller  

e-post: gunillaseiler@hotmail.com 

 

mailto:gunillaseiler@hotmail.com
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Cykla och luncha  
Häng med vårt cykelgäng på torsdagar. Vi utgår från 

Bärnarps och efter cirka 10-20 km stannar vi och äter 

lunch. Det blir antingen på något trevligt matställe 

eller så äter vi medhavd matsäck. Ytterligare 

information skickas till de som anmält sig på 

cykelgruppens maillista. Informationen kommer  

även att finnas på föreningens hemsida. Vill du få 

information om cykelturerna på mail kontaktar du 
Christer på cgson@telia.com 

Promenader 

Höstens promenader startar i mitten av augusti. 

Vi promenerar ca 1,5 - 2 timmar i närområdet 

varannan onsdag ojämna veckor, om det inte är 

månadsmöte, med start kl. 10.30. Plats för 

samling meddelas via mail söndagen innan till de som 

anmält sig. Ta med egen fika! Anmälan till 

lena52jacobson@telia.com eller Lena Jacobson tel.  

070-830 86 70.  

Simgrupp 

Vi planerar starta en simgrupp i höst där vi ses och 

simmar i Askims Simhall. Då hallen är stängd över 

sommaren får vi återkomma med mer information om 

dag och tid samt hur ofta. Vi undersöker även om vi 

kan få en bana reserverad för oss.  

Tid:         Ej ännu bestämt 

Plats:       Askims simhall 

Datum:    Ej ännu bestämt men start slutet 

               september/början oktober 

Anmälan: För mer information och anmälan kontakta 

               Lena Jacobson på 070-830 86 70 eller 

               bokaspfbilldal@gmail.com 

 
 

mailto:lena52jacobson@telia.com
mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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STUDIECIRKLAR  KURSER 
 

Akvarellmålning 

Välkommen! Inga förkunskaper krävs  

för dig som är ny, bara intresse för att  

prova på och lära nytt.  

Vi börjar tisdagen den 7 september. 
Tid:  kl.10.00 – kl. 13.00 
Plats:  Skintebo Gille 
Pris:         100 kr som betalas via föreningens 

 PG eller Swish. 

Anmälan: För mer information och anmälan 

 kontakta Margareta Eriksson på 

 tel: 031-91 26 67 eller 070-835 33 78. 

 

Bokcirkel 

Vi planerar starta en bokcirkel i höst där vi träffas  

1 gång/månad för att diskutera en gemensam bok 

vi läst sedan förra gången över en fika. 

Tid: kl 14.00 – 16.00 ca 

Plats:  Föreningslokalen vid Holmbacken, P4 i 

 Skintebo  
Datum: Måndag 6/9, 4/10, 1/11 och 29/11 (preli- 

 minära datum) 

Anmälan: För mer information och anmälan kontakta 

 Christina Vollert på 073-340 26 99 eller 

 bokaspfbilldal@gmail.com 

Datorhjälp mm 

Har du frågor om din dator, surfplatta eller telefon? 

Vi i styrelsen kommer att ha ”öppet hus” för alla 

möjliga frågor i föreningslokalen på Holmbacken i 

Skintebo. Vi börjar med några tillfällen i höst för att 

utröna behovet. Meddela gärna någon i styrelsen  

innan så vi vet hur många som kommer, vilken typ av 

apparat du har samt vad du vill ha hjälp med. 

Vi bjuder på fika. 

Tid:     kl. 13.00-15.00 måndag 20/9, 18/10, 15/11. 

? 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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Mansgrupp 

Träff en gång i månaden där våra herrar kan ses och 

diskutera aktuella ämnen, dela med sig av sina 

intressen, resor eller tidigare arbetsliv – ja, ni 

bestämmer själva upplägget. En trevlig sam- 

varo över gemensam fika en gång i månaden. 

Tid: 13.30 – 15.00/15.30 

Plats: Föreningslokalen vid Holmbacken, P4 i 

 Skintebo  

Datum: Måndagarna 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12 

Anmälan: För mer information och anmälan kontakta 

 Peter Forsberg på 070-851 81 16 eller 

 bokaspfbilldal@gmail.com 

 

Stickcafé 

Vi stickar, syr, pratar och fikar. Vi börjar 13 september. 

Tid:          Måndagar kl.10.00 - kl.12.00 

Plats:       Föreningslokalen på Holmbacken i 

                Skintebo 

Anmälan: Kontakta Birgitta Johansson på tel.        

031-93 10 87 eller mobil: 070-394 56 36. 

 

DISTRIKTSAKTIVITETER 

Distriktet anordnar ett flertal träffar med bl.a. musik, 

promenader och filmvisning. Se information på deras 

hemsida. 

www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/fler-

aktiviteter/ 
Vi informerar även via e-post och på månadsmöten. 

Kontakta någon i styrelsen ifall du behöver hjälp att 

hitta informationen. 

 

 

 
 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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tel. 031-914410  

Info@billdalsblommor.se 

Kungsporten 

Det bästa från havet 

 

 

 

 

  

   

 

Din lokala saluhallsbut ik.  

Kungsporten 

Kungsporten 

Marconigatan 23 (Frölunda Torg) 
Tel. 031-709 99 25 
info@frolundalillasaluhall.se 
www.frolundalillasaluhall.se 

ANNONSÖRER OCH SPONSORER  

 

Hedtångsvägen 14 

Tel 031- 363 65 10 (dygnet runt) 

Pensionärspris före kl. 14 

Kungsporten 6E 

Tel: 0736-370663 

www.fothalsanibilldal.se 

 

Nya Hovås 

Handstöpta ljus  
Ljusgården vid Snipen 

(f.d. Nordgården) 

mailto:Info@billdalsblommor.se
mailto:info@frolundalillasaluhall.se
http://www.fothalsanibilldal.se/
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KALENDER 

September 14/10 Cykla och luncha 

1/9 Månadsmöte 15/10 Boule 
2/9 Cykla och luncha 18/10 Stickcafé 

7/9 Akvarellmålning 18/10 Datorhjälp 

7/9 Boule 19/10 Akvarellmålning 
9/9 Cykla och luncha 19/10 Boule 

10/9 Boule 20/10 Lunchteater 
11/9 Fikastråket 21/10 Cykla och luncha 

11/9 Varberg, Sweden swings 22/10 Boule 
13/9 Stickcafé 22/10 Föreningens 25-års fest 
14/9 Akvarellmålning 25/10  Stickcafé 

14/9  Boule 26/10 Akvarellmålning 

15/9 Promenad 26/10 Boule 

16/9 Cykla och luncha 27/10 Promenad 
17/9 Boule 28/10 Cykla och luncha 
20/9 Stickcafé 29/10 Boule 
20/9 Datorhjälp November 

21/9 Akvarellmålning 1/11 Stickcafé 

21/9 Boule 2/11 Akvarellmålning 

23/9 Cykla och luncha 3/11 Månadsmöte 

24/9 Boule 4/11 Studiebesök, Ljusab 

27/9 Stickcafé 5/11 Lunchteater 

28/9 Akvarellmålning 8/11 Stickcafé 
28/9 Boule 8/11 Lunch, Hotell Dorsia 
29/9 Promenad 9/11 Akvarellmålning 

30/9 Lunchteater 10/11 Promenad 
30/9 Cykla och luncha 13/11 Fikastråket 

Oktober 15/11 Stickcafé 
1/10 Boule 15/11 Datorhjälp 
4/10 Stickcafé 16/11 Akvarellmålning 
5/10 Akvarellmålning 18/11 Volvo Museum 
5/10 Boule 22/11 Stickcafé 
6/10 Månadsmöte 23/11 Akvarellmålning 
7/10 Cykla och luncha 29/11 Stickcafé 
7/10 L’ingerie damunderkläder 30/11 Akvarellmålning 
8/10 Boule December 

11/10 Stickcafé 1/12 Månadsmöte 
12/10 Akvarellmålning 3/12 Lunchteater 
12/10 Boule 4/13 Fikastråket 
13/10 Promenad 6/12 Stickcafé 
14/10 Lunch, Barken Viking 7/12 Akvarellmålning 

 


