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Vi vill synas ännu mer! 
Kent Segesten presenterar ett nytt grepp för att vi ska få fler medlemmar till Linje9.  
I samarbete med ICA Nya Varvet kommer vi att finnas i butiken för att "fånga in" och informera de seniorer 
som handlar den dagen vi är där. Det blir en tisdag, för då får nämligen alla seniorer 7% rabatt om de 
handlar för minst 300 kr. Datum meddelas senare. 

ICA ställer upp med plats och bjuder på kaffe och bulle + hemlig present till de som blir medlemmar direkt. 
Flera från oss har redan anmält sig för att hjälpa till. Men vi behöver några till för att byta av varandra. 
Anmäl dig till Kent, som informerar mer under mötet 2 november. 

Socialt  
Höstfesten 8 oktober vid Björnekulla gård startade kl. 17.00. Festkommittén fick hjälp från flera både före 
och efter och det uppskattade vi. Vi hade beställt mat upplagt på tallrikar denna gång. Många funderingar 
hade vi runt att undvika onödig smittorisk. Pannacotta i engångsvinglas är inte lätt att frakta! Många nya 
medlemmar och mycket att prata om gjorde att tiden gick fort. Anders Holes quiz krävde gott samarbete. 
Vi tävlade bordsvis. Frågorna behövde verkligen diskuteras. Vi blev 38 som var med. Vi i kommittén var 
nöjda och hoppas även ni som deltog var det. Anders Hole, Inga Ekström, Ulla Nelson och Eva Åstrand 

 
Höstpromenaden 15 september gick av stapeln med utmärkt väder. Vi startade med en kort promenad 
från en av parkeringarna nära stationen och upp till Jonsereds trädgårdar. Fin natur utefter Säveån och 
sedan en kort bit utefter sjön Aspen. Konditionstestet bestod av en backe upp till Trädgårdarna. 
Trädgården återinvigdes 2014 och har blivit bara bättre och bättre. Nästa gång vore det roligt på våren! Vi 
blev 10 personer sammanlagt. Cafét erbjöd lättare lunch och sedan bar det av till Friluftsfrämjandets 
”Torpet Freden” och tillbaka i en cirkel. Det var inte helt platt, men med gott stöd av varandra kom vi nöjda 
och välbehållna tillbaka till parkeringen. Ulla Nelson o Eva Åstrand 

 
Teater  

Inget nytt 

                                                             
  

                                                              
  

  Nyhetsblad - 
    November 2021    

  

Bästa medlemmar i SPF Linje 9 
Välkomna till månadsmötet tisdagen den 2 november.  OBS Tiden!  kl. 10:00-12:30.  
 
Efter kaffet lyssnar vi till härlig Pop-musik från 60- och 70-talet.  
Det är Strawberry Fields som spelar 
De har krympt något i pandemin, men lovar att det kommer att svänga ordentligt. 
Du kanske vill sjunga med? 
 
Anmälan till mötet senast lördagen den 30 oktober 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 heller denna gång ta någon avgift. 
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Resor 

Resan till Rhen och Mosel den 14 september Jag har fått höra att det var en trevlig resa med kunnig  
guidning, vackra vyer och goda viner. Just nu diskuterar vi för nästa långresa till Bergen i Norge. 
 
Resan till Bjärehalvön den 28 september Jag har fått meddelat att det var en fantastiskt trevlig resa. 
Kunniga och trevliga guider, härliga resmål. En mycket intressant resa på alla sätt och vis. 
T.o.m vädret var på deras sida. Start i regn och gråväder men vid ankomsten till Båstad sprack 
himlen upp och resten av dagen hade de sol, blå himmel och värme. 
 
Nästa resa 
Följ med oss till julmarknaden i mysiga Schwerin i Tyskland 3-dagars resa. 
Avresa måndag 29 november 2021   PRIS: 2 980 kr (Enkelrumstillägg: 650 kr) 
Vi välkomnar alla på julmarknadsresa till den vackra nordtyska staden Schwerin, delstaten 
Mecklenburg -Vorpommerns huvudstad. Under adventstiden förvandlas Schwerins innerstad till 
en av de klassiska och vackraste julmarknaderna i Nordtyskland. Bara gågatan Mecklenburg 
Strasse fylls med runt 100 stånd, dessutom finns julmarknadsstånd även på Marktplatz, 
Pfaffenteich och Schlachtermarkt, allt i gångavstånd från vårt hotell! Njut av Glühwein, 
Bratwurst, pepparkakor, brända mandlar och allting annat som hör en äkta tysk julmarknad till. 
Vi bor centralt på fina Inter City Hotel nära järnvägsstationen. Och självklart blir det 
gränsshopping hos Border Shop i Rostock innan hemresan. 
Anmälan till Barbro Engbom Tel: 0708 487410 Mail: b.engbom@gmail.com 
 

Bordtennis 

Pensionärernas Bordtennisklubb spelar bordtennis tre dagar i veckan i Dunrosshallen i Kviberg. 

 

Nu bjuder PBK in alla pensionärer och pensionärsföreningar till öppet hus på onsdagar kl. 10.30 till 11.30 

med start onsdagen den 6 oktober och tio onsdagar framåt. Alla är välkomna oavsett om man är nybörjare 

eller har spelat pingis tidigare i livet. 

 

Allt du behöver är ett par gympaskor och T-tröja. Det finns racketar och bollar. Hallen har fjorton bord. För 

nybörjare finns instruktörer till hjälp att komma igång. I fikarummet bjuds på kaffe och fikabröd. 

 

Dunrosshallen ligger i Kviberg mitt emot magasinen där Kvibergs marknad håller till och vid sidan av den 

nya arenan. Parkering finns innanför staketet. Man kan också åka spårvagn med linje 6, 7 och 11 till hållplats 

”Kviberg”. 

 

Hemsida:  Pennsionärernas Bordtennisklubb Göteborg 

 
 

Hjärtliga hälsningar Styrelsen  

genom Arne Person 
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