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Årsmötet per capsulam 
Linje 9s årsmöte i juni genomfördes som planerat per capsulam och alla som föreslagits till olika poster och 
funktioner är valda. Protokollet från årsmötet finns på Linje 9s hemsida. 

SOCIALT  
Inget nytt 

TEATER 

Den 26 augusti slår Stadsteatern upp dörrarna till det nyrenoverade teaterhuset och biljetter till höstens 
teatersäsong erbjuds till försäljning. 
Biljetter till höstens lunchteater släpptes dock redan den 20 augusti. På grund av rådande restriktioner 
kunde endast ett begränsat antal biljetter till varje föreställning erbjudas. Ombuden fick ingen förtur och 
biljetterna sålde ut snabbt. Den som inte lyckades komma över några biljetter kan dock göra ett nytt försök 
den 7 september, då eventuella biljetter, som inte hämtats ut angivet datum, åter kommer att läggas ut till 
försäljning. (Stadsteaterns biljettkassa: 031-708 71 00). Dessutom är det stadsteaterns förhoppning att 
biljetter till ytterligare lunchteaterföreställningar kommer att erbjudas senare i höst; allt beror dock på 
händelseutvecklingen enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser.  
 
Stadsteaterns stora scen har ett stort utbud i höst. För Linje 9:s räkning har reserverats 10 biljetter till 
föreställningen Kejsaren av Portugallien torsdagen den 21 oktober kl 19.00, biljettPris med 
pensionärsrabatt är 290 kr. Beställning och betalning av biljett/biljetter skall göras senast den 21 
september genom insättning på teaterombudets konto (se nedan). 
Teaterombud: Ulla Nelson Anmälan till ulla.nelson1@gmail.com eller mobil 070-237 37 95  
Betalningsinformation: Handelsbanken: Clearing nr 6686 Bankkonto 511 414 951  
Teater Linje OBS ej bankgiro – betalning över Internetbanken görs som “överföring”. 
 Betalning kan också göras på månadsmöten. Biljetter hämtas på månadsmöten! 

                                                             
  

                                                              
  

  Nyhetsblad - 
    September 2021    

  

Bästa medlemmar i SPF Linje 9 
 
Välkomna till höstens första månadsmöte tisdagen den 7 september då vår medlem 
Barbro Sandelin berättar och visar sin dotters och sina egna bilder från en resa som de 
gjorde tillsammans i Syrien och Jordanien. OBS tiden!  10:00-12:30 
 

Anmälan till mötet senast lördagen den 4 september kl.12.00 till Ulla Ulveskog, i första 
hand via e-post ulla.ulveskog@telia.com, i andra hand SMS till 070-3491208 eller tel. 
031-291208 eller till Eva Åstrand eva.s.astrand@telia.com, SMS till 070-2623513.  
Vi firar att vi kan ha månadsmöten igen genom att inte ta någon avgift denna gång. 
 

Vi räknar med att kunna genomföra mötet med hänsyn tagen till aktuella 
coronarestriktioner. Vi glesar ut mellan borden och förblir i princip sittande under 
hela mötet. Vi hoppas att i stort sett alla som deltar är fullvaccinerade och att var och 
en tar sitt ansvar för att hålla avstånd och förebygga smittspridning. 
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GUIDADE BESÖK   

Inga planerade guidade besök. 
 

RESOR  
Bussreseförslag Dagstur Bjärehalvön – SPF Linje 9  Datum 28 sep 2021 – 28 sep 2021 
Antal Upp till 52 resenärer Transport Buss 
Pris: Per person i (vid minst 30 resenärer) 1075 kr 
 
I priset ingår: • Rolfs Flyg & Buss projektledning och administration • Buss tur och retur 
• Förmiddagsfika • Lunch på Båstad Golfklubb • Historisk vandring i Båstad med lokalguide 
• Inträde, guidning och eftermiddagsfika på Birgit Nilsson-museet • Reseledare 
 
Program 
Vi åker söderut mot Skåne. På vägen stannar vi för kaffe och smörgås i lantlig miljö strax 
utanför Halmstad. Därefter fortsätter vi mot Båstad där en lokalguide möter oss för en 
historisk vandring i centrum. Vår promenad blir en resa från medeltiden och framåt. Krig 
och katastrofer blandas med fredlig utveckling samt berättelser om intressanta namn med 
koppling till Båstad. 
En bit utanför Båstad ligger Båstad Golfklubb där vi serveras en god lunch. Efter lunch åker 
vi vidare till Västra Karups kyrka där Birgit Nilsson ligger begravd. Sedan fortsätter vi mot 
Hovs hallar, där Hallandsåsen och havet möts på ett dramatiskt sätt med höga uppspruckna 
klippbranter, raukar och grottliknande formationer. 
Eftermiddagen fortsätter sedan i fotspåren av den berömda operasångerskan med 
”stämband av stål”. I Svenstad besöker vi museet som är inhyst i Birgit Nilssons föräldrahem 
och beskådar mängder av minnen från hennes barndom och fantastiska karriär. Under 
besöket på museet serveras vi kaffe och kakor på gårdens kafé där bakverken är hämtade 
från ”La Nilssons” egen receptskatt. Vi beräknar vara tillbaka i Göteborg cirka 21.00. 

 Anmälan till Barbro Engbom Tel: 0708 487410  b.engbom@gmail.com 

STAVGÅNG 

Hej  alla SPF-are vi tänker starta stavgång den 6 sept  kl 10.00 vid Påvelundshallen och vi går slingan och för 
den som önskar dricker vi kaffe i caféet.  

GYMNASTIK 
Gymnastiken startar den 8 sept kl 11.30 med Elisabet Eng . I gymnastiken kan vi vara omklädda hemifrån 
om det går bra till en början. Vi måste följa Folkhälsomyndighetens  rekommendationer med  två sprutor 
vaccin, hålla avstånd och tvätta händerna ! Vi skall också vara medlemmar hos SPF gärna linje 9. 

BOKCIRKEL NR 4 
Bokcirkel nr 4 börjar den 14 sept kl 14.00 hemma hos mig .  
Kontaktperson för stavgång. Gymnastik och bokcirkel nr 4 
Mona Holmstrand tel 0723-291442 eller Mail mona.holmstrand@ gmail. com. Välkomna! 
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Promenad  

Promenad onsdag 15 september OBS! ändrad dag p.g.a. att caféet är stängt på tisdagar. 
Samling Kl.11.00 Parkeringsplatsen Jonseredsfabriker till höger i början på backen 
Åker du kommunalt finns det ett Västtåg (mot Alingsås) avgång 10.40 ankomst Jonsereds station 10.52. 
(Samma taxa som inom Göteborg) Anmäl till Eva eller Ulla så möter vi upp vid stationen 
Vi promenerar utefter Säveån en ca 1 km idyllisk promenad. 
Promenaden slutar vid Jonsereds trädgårdar med en backe, men den kan man gå i valfri takt. Bänk finns i 
backen. 
Vi beundrar den vackra trädgården och efter det kan man äta något i caféet. Sallad ca 95kr paj 85kr kaffe 
30kr. Man kan inte sitta inne så vi får hoppas på fint väder. Caféet har en mängd bersåer. 
De som är sugna på ytterligare promenad kan gå till torpet Freden (1,1 km) antingen tillbaka igen eller en 
lite längre runda utefter sjön Aspen och Humlebadet. 
Du som tycker det räcker tar samma väg tillbaka från trädgården till parkeringen. (Sammanlagd sträcka 
drygt 2 km) 
Du som av olika anledningar inte kan gå promenaden kan parkera bilen uppe vid trädgården ca kl.11.30. 
Ulla Nelson 070 2373795 och Eva Åstrand 070 26235 13 

 

Hjärtliga hälsningar Styrelsen  

genom Arne Person 
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