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Kära Askimsseniorer !   

Här kommer aktivitetsblad nr 2 för hösten 2020.  
Detta nummer skickas endast som e-post p.g.a. resursskäl.  

Informera därför gärna om du känner någon medlem utan e-post. 

De som inte har e-post kan också ringa och fråga om våra aktiviteter:  

Gudrun Järbur 0733-28 06 00 / 031-28 06 67,   Li Lilliehöök 0721-81 87 84  eller  

Eva van Odijk 0702-14 95 09. 

Glöm ej att gynna våra annonsörer/sponsorer, se sid 3 i detta utskick. 

Varma hälsningar  

Styrelsen 

 

Månadsmöten. 

Glädjande nog har vi nu fått tillgång till församlingshemmet. Vi kommer därför att 

genomföra ett möte i oktober och ett i november. Antal deltagare blir begränsat till 30 st. 

Anmälan till det först mötet i oktober måste ske enligt nedan, för att vi ska kunna 

hantera detta. Annat telefonnummer kommer att gälla för möte nummer två i november. 

OBS. Se nedan: du behöver ta med det du vill äta + egen mugg/kopp för kaffet/vattnet. 
 

Månadsmöte måndag 19 oktober kl. 11.00 

Mitt liv som Swahn 
Vi får möta radioprofilen Lasse Swahn som berättar skrönor och anekdoter i skön 

blandning. Ett kåseri med plock av upplevelser från 40 år i radions tjänst med allt från 

radiochef i Kalmar till programledare för Ring så spelar vi, Karlavagnen, Alltinget m m. 

Anmälan: Endast genom SMS till Li Lilliehöök tel. 0721 81 87 84. Först till kvarn gäller. 

Betalning: Först när du fått bekräftat din anmälan vis SMS ska betalning ske med 20 
kr, antingen via Swish eller ha med exakt 20 kr kontant. 

Förtäring/fika: Egen förtäring och mugg+ socker medtages. Vi serverar 

endast kaffe, mjölk och varmt vatten ”på armlängds avstånd”. 
 
 

Månadsmöte måndag 2 november       

kl. 11.00   

Mitt liv som Swahn,  dvs vi har samma 

föredragshållare för att ge fler chansen. 

Kommer att bli exakt som ovanstående, men 

anmälan först när ni får e-post om detta.  

(Anmälan sker ej till samma telefonnummer.) 

 
 
 

Övriga aktiviteter, se nästa sida 
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Boule på Kungagårdsängen. 
Boule passar ju bra i Coronatider, så vi träffas på Kungagårdsängens boulebana varje 
onsdag kl. 12.00. Bänkar/gräsmatta finns så tag med fika.  
Föranmälan behövs till: Gudrun 0733 28 06 00  eller Svante 0706 58 57 11 

Tisdagspromenaderna / tisdagsboule fortsätter. 
Våra promenader passar ju extra bra i Coronatider, så vi fortsätter under hösten, varvat 

med boule.   Dock ingen mattcurling inomhus.  

Vi träffas klockan 10 på grusplanen nedanför Askims simhall  

(Gärdesvägen 3, busshållplats: Hovås nedre).   

Promenaderna går i lugnt tempo, 1½ - 2 timmar inkl. fikapaus.   

Ofta passerar vi något café, där vi kan rasta/fika, alternativt medhavd förtäring.   

Tag med  promenadskor, oömma kläder etc. Vi är medvetna om att transporter 

är ett problem i dessa tider, men vi får hantera det efter bästa förmåga.  

Ingen föranmälan krävs. Upplysningar: Rune Svensson, tel 0722-350999.  

Välkomna!        

 

 

 

Göteborgs stad och Röda Korset. 
Mötesplatsen Askims Torg arrangerar ju också aktiviteter. Anslås på ytterdörren. 

Röda korset i samarbete med Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda Högsbo har också en 
volontärverksamhet under Covid-19 för att hjälpa seniorer med inköp etc.  

Vid behov av hjälp ringer du   0738 39 86 88 

Datum Aktivitet 

29-sep Utomhusboule vid Askims Sporthall 

06-okt Slottsskogen - lunch Villa BelParc 

13-okt Utomhusboule vid Askims Sporthall 

20-okt Oxsjön - lunch Nya Hovås 

27-okt Utomhusboule vid Askims Sporthall 

03-nov Välen - lunch Word of Golf 

10-nov Utomhusboule vid Askims Sporthall 

17-nov Sisjön - lunch Sisjöns Center 

24-nov Utomhusboule vid Askims Sporthall 

01-dec Delsjön - lunch Bertilssons Stuga 

08-dec Utomhusboule vid Askims Sporthall 

15-dec Billdals Park - lunch Bärnarps Cafe 
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Aktiviteter vi haft under september: 
OBS! Mer bilder och information finns på vår hemsida www.askimsseniorerna.se 

Besök på Göteborgs botaniska trädgård. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Vandring till Ängås Gård  
 

 

 
 
 
Cykeltur till Bärnarps konditori  
 
 
 
 
    Cykeltur till Bärnarps konditori 
 
 
 
 
 
 
 
Vandring via Golfbanan/Jerkholmen  
till Kallbadhuset. 
 
 
  

http://www.askimsseniorerna.se/
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