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Annons 
Lediga funktionärsuppdrag: Valberedningen förbereder inför årsmötet i februari, och har nu några 

lediga funktionärsuppdrag. 

Två lotteriombud en ytterligare till kaffekommittén och ett studieombud. 

 

Lotteriombud innebär att inhandla vinster och lottringar inför månadsmöten, sälja lotter och hjälpa till 

vid dragningen 

 

Att ingå i kaffekommittén innebär att förbereda inför månadsmötet (att komma 1,5 timmar innan) och 

även iordningställa efteråt. 

 

Studieombud innebär att vara behjälplig vid uppstart av nya kurser OM önskemål finns. Förutsättning 

för start att det går att ordna till rimlig kostnad. Att söka kursledare och lokal. 

 

LÖN: avtalsenlig för ideell förening-glädje att få nya vänner, få uppskattning och känna sig behövd är 

den lön vi erbjuder. Gemensamt för alla uppdrag är att får man någon gång förhinder finns det alltid 

någon lösning. 

 

Kontakta någon av oss i valberedningen om du vill hjälpa till. / Eva Åstrand tel. 070 262 35 

13,  Agneta Christersson tel. 079 347 51 54 eller Elisabeth Wallmark tel.076 773 31 05  

 

Vill Du hjälpa till med något vi inte frågat efter så blir styrelsen tacksamma för det. Vänd dig i så fall 

till någon i styrelsen. 

 

 

 

 

 

                                                             
  

                                                              
  

  Månadsblad - 
    December 2021    

  

     Bästa medlemmar i SPF Linje 9 
Välkomna till månadsmötet tisdagen den 7 december då Lars Nyström, vår nye 

ordförande i Göteborgsdistriktet, presenterar sina planer för att aktivera och 

förnya vår verksamhet. Han svarar också gärna på dina frågor.  

Vi firar advent med att äta jullandgång och lyssna till stämningsfull musik.  
 

                                               OBS Tiden !  kl. 10.00-12.30. 
Anmälan till mötet senast lördagen den 4 december 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. Denna gång tar vi ut en mötesavgift på 100 kronor. 
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Resor   

 
Dagstur till Ästad vingård 

Tisdagen den 10 maj gör vi en dagstur till Ästad  Vingård och Kvarn Bageriet i Väröbacka 

På vingården får vi en guidad vandring i vingården och en vin-provning med 1 glas vin.  

Vi serveras också lunch. 

Vi reser sedan vidare till Kvarn Bageriet i Väröbacka. Där får vi en guidad information. 

Vi serveras också eftermiddagskaffe med hembakat innan vi reser hemåt. 

Vi åker 08:30 från Q8-macken Ängkärrsvägen och är tillbaka cirka 17:30. 

 

Anmälan senast 12 april till Barbro Engbom, 

e-post b.engbom@gmail.com eller telefon 070-848 74 10. 

Pris/person vid minst 25-30 deltagare 850 kr 

 

Resa till Bergen, Norge 

Måndagen den 8 augusti reser vi på en 6-dagars resa till Norge. Vi åker buss, tåg och båt genom 

södra Norge och kommer så småningom fram till Bergen där vi får en guidad tur och också tid att 

själva utforska staden. 

På vägen dit och hem får vi se vackra dalar, fjäll och fjordar och besöker bl.a. Stavkyrkan från 1100-

talet i Lom, gör en båttur på Sognefjorden, får se Hardangerbron och  många fler sevärdheter. 

Mer detaljerad information om resan kommer på månadsmöte och särskilt informationsblad och i 

Månadsbladet. 

Priset för resan är ännu inte klart. 

 

Hälsningar 

Barbro 

 

 

Guidade besök  

Välkommen på Historiska ljusvandringar i Göteborgs Innerstad. 

Guiderna berättar om Innerstadens Stenhusbebyggelse från 1800-talet  med kända och okända 

göteborgare. Staden är smyckad med tusentals ljus och vi passerar butiker med kreativa julskyltningar. 

Vandringen startar vid Nya Pedagogen med glögg och pepparkakor 

Vandringarna görs på följande tider och tar ca en timma: 

1 december klockan 17.30 

7 december klockan 19.15 

9 december klockan 17.30 

13 december klockan 17.30  

15 december klockan 18.00 

Anmälan till: margareta.bjorklund@guideevent.se 

Pris: kronor 150,-  . Betalning med Svisch eller på plats. 

På Walknets hemsida www.walknet.sw finner du också information om våra vandringar. 

 

Vänligen 

Margareta Björklund 

 
 

 

 

mailto:pernilla_knutsson@hotmail.com
mailto:anders.hole@telia.com
mailto:b.engbom@gmail.com
mailto:margareta.bjorklund@guideevent.se
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.walknet.sw%2F&data=04%7C01%7C%7Cfdabbdcbd8a6403e0c7a08d9b02d6c23%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637734531392072120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GCi31HIlUHq8P4qpC5OJkC%2Bphbha0LnQQUAEvd2NZGA%3D&reserved=0


 

 
SPF Seniorerna Linje 9 Göteborg c/o       Ordf.:     Pernilla Knutsson   14 02 68                   pernilla_knutsson@hotmail.com     Plusgiro: 83 06 53-2 
Pernilla Knutson Tånguddsbacken 19      Sekr.: Margaretha Grahn                                       margarethagrahn47@gmail.com        www.spf.se/linje9 
426 72 Västra Frölunda                              Kassör:   Anders Hole            29 12 08                  anders.hole@telia.com  

 

Teater  
DAGENS LUNCHTEATER 

Från och med denna säsong och våren 2022 gäller nya regler för bokning och köp av biljetter till 

Lunchteatern. Alla biljetter släpps till allmänheten samtidigt. Ombuden har därmed inte längre förtur till att 

förboka biljetter.  

Biljettsläpp till Dagens lunchteater för våren 2022 kommer att ske måndagen den 13 december kl 12.00. 

Information om biljetter och spelplan kommer, enligt uppgift, att offentliggöras en vecka före biljettsläppet.  

Biljettköp görs enklast direkt från hemsidan, stadsteatern.goteborg.se under rubriken Biljetter, eller per 

telefon: 031-708 71 00. 

Biljettkassan är öppen Tisdag - fredag kl 12 - 19. 

VACCINATIONSBEVIS 

införs den 1 december 2021 för tillträde till alla föreställningar på Stadsteatern. Beviset kan vara utskrivet 

eller finnas tillgängligt digitalt i mobilen. 

 

OBS! Ni som har erhållit presentkort för uteblivna föreställningar våren 2020 pga pandemin (vilka bokats 

genom Linje 9), kan lösa in dem i stadsteaterns kassa. Ange då tel: 0702-373795, som är det telefonnummer 

som ursprungligen använts vid bokningen av dessa biljetter. 

 

Trevlig advent! 

Hälsningar Ulla N. 

 
Vi informerar på ICA Nya Varvet ! 

Under tisdagen 30.11 fanns våra medlemmar på plats i ICA-butiken Nya Varvet, för att informera om 

hur trevligt och givande det är att vara med i Linje9. 

Det blev många intressanta och engagerade samtal med de seniorer som passar på att handla, när ICA  

ger 7% rabatt till alla pensionärer. - Vi som var i butiken tyckte det var kul att så många visade intresse,  

säger Kent Segesten, som tagit initiativ till denna aktivitet. 

Den lokala tidningen Hallå Långedrag var där och intervjuade och fotograferade. Artikeln om Linje 9  

på ICA kommer i julnumret den 20 december. 

 

 

Hjärtliga hälsningar Styrelsen  

genom Arne Person 
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