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Socialt  
Inget nytt den här månaden. 
 

Resor  
Rolfs resebyrå kommer återigen att ordna en resa för oss till Bjärehalvön. Det blir INTE den 5 maj  
utan vi kommer att åka onsdagen den 9 juni. Vi hoppas att alla då har fått Corona vaccinet. 
Anders Lien kommer också att ordna en resa till Rehn och Moseldalen den 14 september. 
Frågor angående våra resor kontakta Barbro Engbom (0708-4877410 b.engbom@gmail.com) 
 

LUNCHTEATERN – STADSTEATERN 

Teaterhuset (Stadsteatern) på Götaplatsen är som bekant stängt för ombyggnad och kommer att 
återinvigas hösten 2021. Biljettsläpp till vårens omgång av Dagens lunchteater är tyvärr uppskjuten tills 
vidare. I bästa fall kan föreställningarna komma igång efter påsk på den tillfälliga scenen i Norges Hus. 
Teatern återkommer med besked så snart som möjligt. Följ gärna utvecklingen på Stadsteaterns hemsida: 
stadsteatern.goteborg.se. Med vänlig hälsning. Ulla Nelson  
 

Vårfest blir höstfest   

”Eftersom alla aktiviteter är inställda under våren gäller detta givetvis även festen den 22 april.  
Vi får hoppas på vaccinationer och att vi kan ha en höstfest istället!  
Hälsningar från festkommittén genom Eva Åstrand.” 
 

Studiebesök till hösten 
Studiebesöken flyttas fram till hösten, då vi hoppas kunna starta om med intressanta besök. 

 
Förbundet bjuder in alla medlemmar till digital Zoomutbildning 
Förbundet bjuder in alla medlemmar till online-baskurser i Zoom som är ett verktyg för digitala möten. 
Kurserna handlar både om att delta i ett möte och om att hålla i ett möte. Se inbjudan och hur du gör för 
att delta i Bilagan till detta Nyhetsblad. 
Det finns också filmer från tidigare kurser på förbundets hemsida 
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Bästa medlemmar i SPF Linje 9 
På grund av Coronarestriktionerna är tyvärr alla aktiviteter i Linje 9s regi inställda 
också under mars och april. Just nu hoppas vi att vi kan genomföra månadsmötet i 
maj om vaccineringen tar fart. Vi planerar också att ha en poängpromenad senare i 
maj. Styrelsen följer utvecklingen och är beredd på att göra nya anpassningar 
framöver. Vi kommer också att ta ställning till när och hur vi kan genomföra årsmötet. 
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