
Bildgalleri 2013 
 

 

Månadsmöte januari 
69 askimsseniorer hade samlats till "vårens" första möte som trots det lite 

regniga vädret bjöd på en trevlig stund inomhus. Gudrun informerade om de 
olika aktiviteterna som nu drar igång och avslöjade det som i vårutskicket 
kallats för "överraskning". Det blir ett besök 11/4 på Ryaverken med dess 250 

meter långa målning som finns i Guiness rekordbok. Målningen ger ett intryck 
av att man går på Göta Älvs vatten med Södra och Norra älvstranden på 

vardera sidan. 

Efter informationen och kaffet underhöll Rolf Nilsson, tidigare operasångare på Storan och 

Operan. Vi fick en inblick i operettens värld samt många glada skratt. 

 

Rolf Nilsson sjunger och berättar 

  



 

En glad stämning spred sig i lokalen 

 

Som sagt, småleende överallt 

  



 

Ny medlem hälsas välkommen, Göran Hesselgren, Högaberg 

  

 

Kakorna ser goda ut 



 
Trevligt att träffas igen efter juluppehållet. 

 

Rolf berättar hur han sminkar sig mager, en svår konst. 

 



Lotteri, alltid lika populärt 

  

  

Månadsmöte och Årsmöte Februari 
Solen sken och snön glittrade när 50 askimsseniorer samlades till det 

kombinerade års- och månadsmötet. Harald valdes till ordförande för årsmötet 
och svingade klubban med sedvanlig bravur. Föreningens ekonomi är god, 
utgående eget kapital är 139 529 kr och årets resultat 4 854 kr. Styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för 2012. 

Fem seniorer tackades för allt arbete de lagt ner i föreningen och utnämndes 

till hedersmedlemmar: Britt Kardborn, Lars Bergström, Margareta Karlsson, 
Ingrid Bendz och Otto Gunér. 

Likaså tackades Gudrun för allt arbete som ordförande under tio år med 
förhoppning om ytterligare flera år. 

Christer Öhman, f.d. "Fixar-Öhman" och Christer Brandt underhöll med gitarr, 
fiol och sång. 

  

 

Lite prat innan mötet öppnas. Två hedersmedlemmar, Ingrid Bendz (stående i förgrunden) 

och Lars Bergström (sittande i bakgrunden). 



  

 

Gudrun hälsar oss välkomna 

  

 

Harald presenterar bokslutet 

  



 

Tänk att ett bokslut kan vara så roligt 

  

 

50 seniorer lyssnar intresserat 

  



 

Margareta Karlsson, hedersmedlem som tack för allt nedlagt arbete på många års 
bridgeträffar 

  

 

Britt Kardborn, hedersmedlem, efter många år i styrelsen som vice ordförande. Passar också 

på att vädja till oss om valberedningen. Snälla, den som känner att hon/han kan bidraga, 
v.v. ring till Gudrun. 

  



 

Christer och Andreas underhåller med svenska schlagers och italienska örhängen. 

  

 

För att citera Frödings "Vackert väder"..... Klar låg himlen över viken... 

I bländande solljus lämnade vi mötet. 

  

  

Månadsmöte Mars 
  



 

Det var en vacker solig vårdag som vi träffades till månadsmöte den 13 mars 2013 i 
Askimsvikens fest och konferens. 

Närvarande: 75 medlemmar och en gäst, glädjande stor uppslutning och 3 nya medlemmar. 
Gudrun berättade om nya aktiviteter, Birgitta Sjöholm berättade om Vårresan till 
Onsalahalvön den 23.4 och Majken Åkerholm berättade om operaföreställningen "La Cage 

Aux Folles" 
Monika Erkfeldt presenterade vårens överraskning : den 11.4. ett besök med guidning i 
kulverten under Ryaverken för att se de fina målningarna. 

Den 8.4 blir det Stadsvandring med vår körledare, Margaret Myers på historiska platser där 
Britter och Skottar lämnat avtryck. 

Gudrun berättade om programmet Hjärnkoll, vi har en ny möteslokal, det ljusblåa huset på 
Kungsgårdsängen 51. Alla är välkomna, ingen föranmälan. Nu blev det Kaffe med goda 
bullar och kaka och kören sjöng bekanta vårvisor som inledning till den andra delen av 

mötet.  
Månadens gäst, Håkan Sandblad, berättade engagerad och livligt om tiden sedan radions 

start 1925 och de många radioprofiler, som han mötte/samarbetade med under sin 
radiojournalisttid. Det blev referat och ljudillustrationer och många nickade igenkännande åt 
Sven Järring, Sten Bergman Lennart Hyland och Snoddas.  

  



 

"Jag är en liten Eva, som har fått lust att leva ....."  Margaret Meyers och "Gamla Godingar" 

framförde ett antal i körsammanhang okonventionella och mycket underhållande melodier. 

  

 

Körmedlemmarna ser nöjda ut 

  



 

Oj, så många smörgåsar vi får 

  

 

Tre nya medlemmar, varmt välkomna. 

  



 

I väntan på kaffe 

  

 

Hmm, radiohistoria, det låter spännande. 

  



 

Håkan Sandblad berättade inlevelsefullt om gamla Radiotjänst 

  

 

Sven Jerring: "Japaner japaner, överallt japaner". Det mindes vi alla. 

  



 

Hurra för våra månadsmöten 

  

  

Månadsmöte April 
Månadens talare var Britt-Marie Mattsson, GP´s förstereporter, tillika USA-expert 

och gästprofessor på Göteborgs universitet. Nytt rekorddeltagande blev det med 
116 personer, 2 fler än tidigare rekordet som handlade om Säröbanan. 

Britt-Marie berättade händelser från de åtta presidentval som hon bevakat i USA. 
Intressant var bl.a berättelsen när hon 1976, på valnatten hade ett avspänt 
samtal med familjen Bush, där pappa Bush just förlorat mot Carter. En snöstorm 

hindrade övrig press att ta sig fram och av en tillfällighet låg Britt-Maries hotell 
granne med familjen Bushs högkvarter. 
Vi fick en god inblick i en journalists vardag och intressanta synpunktar på både 

USA, Nordkorea, Iran och Syrien. 

 



Britt-Marie hade som barn åkt Säröbanan till och från sommarstället på Kullavik  

  

 

Köket gjorde en extra ansträngning och lyckades med att få fram kaffe och fralla 
till alla deltagare.  
  

 

Historiecirkeln verkar trivas, nu har vi sommarlov.  

  



 

Glada miner inför kaffet och föredraget. 

 

Nytt rekord, 116 deltagare. 
  

 

Det var kaffet, nu väntar vi på Britt-Marie  



  

 

Bush d.y. var en trevlig grabb.  

  

 

Tack för en underhållande och mycket informativ timme. Fyrstänglad 
orkidé och en symbolisk guldstjärna för det största antalet besökare 

vid ett månadsmöte.   
  

Månadsmöte/Våravslutning Maj 
Närvarande: 53 medlemmar 

Traditionsenligt träffades vi igen på Askimsterrassen för att gemensamt 
avsluta våren med en god lunch. 

Ordförande Gudrun Järbur öppnade festen och hälsade alla välkomna på 
denna vackra vårdag. Stämningen var god och förväntansfull. 
Lokalen var nyrenoverad och festligt dukad för oss. Det bjöds på stekt kalv 



med potatis och grönsaker samt kaffe med morotskaka som dessert. 

Vår kör ”gamla godingar” sjöng bekanta vårvisor. Birgitta Sjöholm tackade 
körledaren Margaret Myers med en stor blomsterbukett för sina fina lednings- 
och undervisningsinsatser. 
Margareta Medin sålde Bio Roy biletter. 
Majken Åkerholm påminde om operaföreställningen ”La Cage Aux Folles” i 
november, men hon måste få betalt redan i september. 
Gudrun tackade alla för visat intresse och lovade fortsatt arbete med attraktiva 

aktiviteter för hösten. De erhållna intressetipsen i den senast lämnade enkäten 
kommer att vara en god ledtråd. 

Som sommaraktivitet nämnde hon den planerade resan till Lygnern i augusti. 
Utöver det har vi även möjlighet att träffas i Röda Huset i Hylte varje måndag 

mellan 12.30 – 14.30 för gemensam kaffestund med smörgås, lite 
underhållning och trevlig samvaro. 
 
Britt Kardborn överlämnade present till Gudrun och tackade henne å allas 

vägar för allt nedlagt arbete för föreningen och hoppades att hon känner för 
att fortsätta. 
Nu blev det lottdragning med många fina av medlemmarna skänkta vinster. 

Gudrun avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. 

  

  
Två glada damer. Margareta kanske lyckats väl med Bio Roy. 
  



 

Maten smakade mycket gott, allt gick åt.  
  

 

Margaret och Lennart försöker förklara körsångens hemligheter.  
  



 

Oj, vad vi har roligt på våra träffar  

  

 

Alla verkar nöjda och glada 
  



 

Vi får döpa om restaurangen till "Vita havet"  

  

 

Skönt både ute och inne 
  



 

Kören "Gamla godingar" bjöd på vårsånger  

  

  

Vårresan till Onsala 
Birgitta hade den här gången arrangerat en spännande resa till "kapareland" på 
Onsala. Vi besökte Onsala båtmuseum, Onsala Kyrka och Onsala herrgård, där vi 

också åt lunch.  

 

Ett kapareskepp beskådas på Onsala museum 



  

  

 

Onsala kyrka med kryptan där Lars och Ingela Gatenhielm är begravda. 
  



 

Lunch intogs i fullt ståndsmässig miljö på Onsala herrgård.  

   

  

Data fortsättningskurs febr-mars 2013. Vi hade en kombinerad kurs där 

släktforskning, köp på Blocket, TV etc kombinerades med nybörjare. 

 
 Datautbildning 2013. Vår excellenta lärare Gunni hade ett väl förberett 
kursinnehåll. 



  

 
Datautbildning 2013 

  

 
Datautbildning 2013 

  



 
Datautbildning. Även en välförkänt kaffepaus hann vi med. 

  

Cirkel om Dickson  

 
I cirkeln om Dickson fick vi en intressant rundvandring och visning av Billdals 
park. Nu kan vi allt om James Dickson och Gustaf Werner. 
  



 
Vi har även fått en kunnig guidning av den vackra villa Överås, och likaså av 

Allegården, f.d. Dicksonska folkbiblioteket. 

  

 

 

Hösten 2013 
  

Månadsmöte September 
55 askimsseniorer deltog i säsongens första möte där Seniorshop visade oss 
höstens kläder. Gudrun inledde med att hälsa oss välkomna och gå igenom 

höstens olika cirklar och aktiviteter. Platser finns fortfarande kvar så klicka på 
höstprogrammet ovan, för att se vilka cirklar som finns att välja på och när de 
startar. 

  



  

Gudrun manar på, glöm inte cirklarna. De startar nu!!! 

  

 

Harald informerar om vår trevliga historiecirkel 



  

  



 

Laddat för modevisning 
  

 

Men först lite kaffe  

  



 

 Och så startar modevisningen med egna modeller 

  

 

 Lars med kavajen elegant på armen 

  



  

Höstens mode, lila tunika och stort hängsmycke 

  

  

En varm applåd för våra proffsiga modeller 

   

Sensommarresan med båt på Lygnern  
Den 6:e augusti embarkerade lite mer än 30 förväntansfulla askimsseniorer 

det nyrestaurerade ångfartyget ISA af Lygnern för en två timmars resa på den 
vackra sjön. Efter en regnig start sken solen och Lygnern visade sig från sin 

allra bästa sida. Vi fick en intressant berättelse ombord om ISA´s tidigare och 
nuvarande historia. Därefter lunch på Värdshuset Spinnaren och shopping i 

Almedals fabriksbutik. 



 

Efter en regnig start sken solen. 
  

 

Vi bjöds på kaffe, fralla och winerbröd samt en intressant historia om ISA af 
Lygnern 

  



 

 En god lunch på Värdshuset Spinnaren  

  

Månadens lunch på Särö 
Månadens lunch inleddes med en Sommarlunch på Blomstermåla, Särö. Ett 

20-tal askimsseniorer njöt av god mat, trevligt umgänge och vacker utsikt. 

  

 

  



  

  

  

Månadsmöte oktober, tillika årsmöte 

68 askimsseniorer hade mött upp på vårt möte som denna gång var både 

månadsmöte och årsmöte. Årsmötet beslöt om oförändrad medlemsavgift, 200 
kr för ordinarien medlemmar och 100 kr för vänmedlemmar. Maj-Bitt Lindau 

avtackades för förtjänstfullt arbete som Askimsseniorernas representant i 
lokala pensionärsrådet. Svante Järbur, tidigare ersättare för Maj-Britt, valdes 

till vår nya ordinarie representant. Svante informerade samtidigt om 
förändringar efter sammanslagningen av stadsdelarna Askim, Högsbo och 

Frölunda. Till ny valberedning valdes Britt-Marie Bratt, Rune Ramsfors och 
Kristina Johansson. Efter årsmötet berättade Peter Keen om sin morfar Gustaf 

Dalén, Aga-fyrens och Aga-spisens uppfinnare om hans liv och verksamhet 
som entreprenör. Gamla godingar sjöng. 



Lite bilder, klicka här. 
  

Månadsmöte november 
58 medlemmar och 2 gäster deltog i vårt månadsmöte där dagens föreläsare, 

Hans Petter Pettersson, berättade om sin tid med amerikalinjens 
kryssningsfartyg. Han berättade medryckande om sina 12 år som diskare, 

telegrampojke och stewart på Kungsholm, Drottningholm och Gripsholm. Bl. a 
fick vi höra katastrofen när italienska Andrea-Doria i dimman gjorde en 

oväntad gir och därigenom blev påseglad av Stockholm och sjönk. 
Vidare berättade Hans Petter om händelserna runt Transatlantics ägare Ann-

Ida och Dan-Axel Broström med fru Annabella. När flyget successivt ökade 
blev båtresandet olönsamt, fartygen gjordes om till kryssningsfartyg och 

Göteborgs betydelse som rederi- och varvs-centrum gick tillbaka. 

Gudrun informerade om vårens program där vi också kommer att inkludera 
några sommaraktiviteter. Kom gärna med idéer om vad ni önskar att vi kunde 

göra i sommar. 

  

Hans Petter med historier från de sju haven. 

https://medlem.foreningssupport.se/spf/uploads/L5293/20131009.pdf


  

 Alla trivdes... 

  

 ... och skrattade.... 
  



  

.... nu är det väl ändå ljug.  
  

  

Så får vi skölja ner alla historier med lite kaffe. 
  



  

Lotterivinst; skall jag välja kaffe, kaffe eller kaffe?  
  

  

Tre stjärnor. 
  

Höstavslutning  
62 askimsseniorer hade mött upp till den avslutande lunchen på Askimsterrassen. Vi 

serverades panerad fläskkarré, strimlad purjolökspotatis med rosenpepparsås och 

avslutningsvis kaffe med morotskaka, allt mycket välsmakande. Vår mycket uppskattade 

historiecirkelledare och tidigare ordförande Harald Nilsson, avslutar nu sina 43 terminer som 

cirkelledare och avtackades i varma ordalag. Gamla godingar sjöng julsånger och Birgitta 

läste "Tomten " av Victor Rydberg. 

  



 

Vår vice ordförande Conny Erkfeldt hälsade oss hjärtligt välkomna. 

Conny vidarebefordrade också en hälsning från Gudrun.  

  

 

Trevligt samtal vid bordet. 

  



 

Tre glada damer 

  

  

 

Britta Harald och Kenneth i engagerat samtal 

  



 

God mat och varm stämning 

  

 

Harald tackar för de uppskattande orden 

  



 

"Gamla godingar"med julsånger, alltid lika uppskattat. 

  

 

Birgitta läser "Tomten", en otrolig minnesprestation att kunna hela dikten utantill. 

  

Historia 

  



 

Torsdagarna är högtidsstunder, nu gäller det svenskt 1700-tal. 

 


