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Inställda evenemang 

Virusutbrottet och risken för smittspridning har medfört att följande evenemang ställts in och skjutits på 
framtiden 
20 mars Friskvårdsmöte 
31 mars Distriktets årsstämma 
2 april Trafikmöte 
8 april Fika och film på Aftonstjärnan 
21-23 april Seniormässan 
26 april Söndagslunch med musik på Chalmers 
7 maj Distriktsfinal i Hjärnkoll 
12 maj Fika och musik på Aftonstjärnan 
29 maj Kulturvandring 

På gång 

 
 

 
24-27 september Bokmässan 
Vi fortsätter planera för sedvanligt deltagande och följer arrangörens beslut om 
genomförandet av mässan. 

 

 

11 oktober Disco Fever Sunday Club på Pustervik 
Festen för dig som vill dansa och ha kul. Denna kväll möts goda vänner från 
förr, kontakter återupptas och det dansas till musiken som spelades 1968-1978 
av dåtidens discjockey som nu gör comeback. Mer information kommer vad det 
lider. 
 

 

 
6 november Sång och musik i Betlehemskyrkan 
Ett härligt program med musikaltema utlovas. Dessutom blir det pianojazz och 
naturligtvis allsång. En inbjudan med detaljer skickas ut under hösten. 
 

 

 

Träffar på Aftonstjärnan 
När läget återgått till det normala kommer vi att återuppta de populära träffarna 
med film och musik på Aftonstjärnan. Inbjudan sänds ut när det blir dags. 
 
 

 

 

Vi tar pulsen på Vårdcentralerna 
Nu har seniorerna i Göteborg gått samman för att genom personliga intervjuer 
ta fram fakta om hur bra stadens vårdcentraler är när det gäller att möta behoven 
från oss äldre. SPF Seniorerna samarbetar här med PRO och RPG. Frågorna 
gäller allt från fysisk tillgänglighet - parkering, väntrum och reception - till själva 
vårdens innehåll och organisering. Kan man få en fast läkarkontakt? Fast 
sjuksköterska? Automatisk kallelse till hälsokontroll? Finns specialister på 
äldrevård? Samarbete med sjukvården och hemtjänsten? Och många fler frågor. 
Resultatet hoppas vi kunna presentera under hösten. 
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Hänt sedan sist 

 

Fika och film på Aftonstjärnan den 10 mars 
Ett 100-tal glada SPF:are fikade och tittade sedan på filmen Judy som handlar 
om det sorgliga slutet på Judy Garlands karriär. En gripande film där 
huvudrollsinnehavaren Renée Zellweger gjorde en fantastisk rollprestation för 
vilken hon belönades med en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Filmträffarna 
kommer att återupptas när läget normaliserats igen. 
 

 

 

Våren är här! 

 

 

 

 


