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Program SPF Seniorerna Älvsborg, hösten 2022 
Månadsmöten. Måste be att du anmäler dig i förväg, senast söndagen innan. Det gäller 

även styrelse och funktionärer. Våra månadsmöten håller vi i Equmeniakyrkan Fiskebäck, 

Citrusgatan 16. Som vanligt så blir det kaffe och smörgås och det kostar 50 kr.  

Anmälan till månadsmötet gör du till Lillemor Fohlin, e-post: lillemor.fohlin@gmail.com  

Lillemor nås också på tel: 0707 727587  

Lotteriet kör vi som vanligt och du betalar med kontanter eller Swish. 

Anmälan till alla andra aktiviteter sker till den som är ansvarig för aktiviteten enligt nedan 

där SAD betyder Sista AnmälningsDatum. Du som är anmäld skall sedan få en bekräftelse på 

detta. Alla betalningar gör du till Plusgiro 35 13 66-0 eller Swish 1231717206. Ange alltid 

vad betalningen avser.  

Till många av aktiviteterna utgår det en mindre anmälningsavgift som inte återbetalas vid 

eventuell avbokning. 

Onsdagspromenader kl 13.00. Linda och Ing-Britt håller i promenaderna och skickar ut 

information via e-post var vi träffas inför varje tillfälle.  

 

Augusti 

8-14 aug  Resa till Bergen, Norge i höst   SAD: 8 juli 

Måndagen den 8 augusti gör vi 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. Detaljerat reseprogram hittar du på vår hemsida. 

Pris: Pris: 10 150 kr (enkelrumstillägg: 1 850 kr)  

Resan sker i samarbete med Linje 9.  

Anmälan till: 

Ewa Erikson, tel: 0707 672295 alt e-post: 

ewa.a.erikson@gmail.com  

mailto:lillemor.fohlin@gmail.com
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Ons 24 o 31 aug Båtresa med Nawica i norra o södra skärgården SAD: 20 aug  

Följ med på en båttur med M/S Nawica 

som är en 12 m motorseglare som

normalt används som kursbåt på 

Sjösportskolan i Långedrag.  

Vi går ut vid kl 10 är tillbaka senast kl 16. 

Vi utgår från gamla hamnen i Långedrag. 

Kostnad: 100 kr/pers (betalas på plats) 

Anmälan direkt till Bo Stenberg, e-post: bohstenberg@gmail.com 

tel: 0707 160341. 

September 

Tisdag 13 sept Månadsmöte, kl 14-16 

Lennart Palm, ”Från dödskul till gravallvarligt”  

  Lennart Palm, som brukar höras spela kluriga 

melodier på sin orgel i radions Melodikrysset,  

berättar om sin hobby, att dokumentera adelns kistor 

i svenska gravvalv. En minst sagt annorlunda hobby 

som han är ensam om i Sverige men som är otroligt 

viktigt för vårt kulturarv.  

Onsdag 21 sep Vandring med Pether Ribbefors, Krig och fred på Nya Varvet.  

  Nya Varvets örlogsbas anlades av Karl XII och är kanske Göteborgs bäst 

bevarade hemlighet. Ett tag fungerade det idylliska området som 

fängelse. Här finns 300 år av spännande historia, där vi under vandringen 

möter namn som Siöblad, af Chapman och Tordenskiöld. Vi bekantar oss 

även med den optiska telegrafen. Nya Varvet var hemmahamn för ubåten 

Ulven, som sprängdes av en mina 1943, och världens första brevbomb har 

också anknytning till området. Och vågar du kanske vi stryker förbi det 

gemsökta gamla torpet från 1600-talet. 

Anmälan till: Ewa.Ohman@outlook.com tel 0705 889295 

Vandringen startar kl 10:00 vid Klippan och vi avslutar med 

kaffe vid Marinstugan. 

Pris: 180-200 kr prissättningen är inte helt klar. Vandringen 

tar ca 1 -1,5 timma. Lätt terräng.  

Pengarna swish:as till 0705 889295 senast den 16 sep 

mailto:bohstenberg@gmail.com
mailto:Ewa.Ohman@outlook.com
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Onsdag ?? Studiebesök Stigbergets bryggeri    SAD: ?? 

  Dag för besöket meddelas så snart vi vet! 

Oktober 

Måndag 3 okt Guidad tur på Göteborgs Operan, kl 12:00 SAD 26 sept 

Vad döljer sig bakom kulisserna? 

Smed, målare, elektriker, påklädare, 

kock, naprapat, perukmakare, 

patinerare, ja de är några av de 90 

olika yrken som finns bakom 

kulisserna. Vi kommer att få en 

spännande guidning och 

rundvandring i lokalerna och få höra 

en och annan anekdot.  

Guidningen tar 1 timma och därefter finns det möjlighet till lunch eller fika 

som var och en betalar för sig.  

Priset för guidningen är 100 kr/ person och betalad på plats med kort. 

Anmälan till: teresa@andreasson.biz eller telefon 0707 902923 

 

Torsdag 6 okt Studiebesök på Volvo Cars, Blå tåget   SAD: 29 Sept 

OBS! 08:15 

Åk med på en fabrikstur och upplev hela Volvo Cars 

anläggning i Torslanda – se tillverkningslinan på riktigt, bakom 

kulisserna. Över 20 000 besökare åker fabriksturer varje år. 

Guiden berättar om hela tillverkningsprocessen – från 

plåtrulle till färdig produkt. 

Turen tar ungefär 90 min. Sträckan kan variera beroende på de 

utvecklings- och underhållsarbeten som pågår. Det är förbjudet att 

fotografera eller använda mobiltelefoner. Blå tåget utgår från Visitor 

Centre, Karossvägen 2. 

Kostnad: 125 kr/person (betalas på plats med kort). 

Anmälan till Bo Stenberg e-post: bohstenberg@gmail.com 

alt tel: 0707 160341. 

 

 

mailto:bohstenberg@gmail.com
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Torsdag 6 okt Pubkväll med Quiz, kl 18-21.   SAD: 25 sep 

I Marinstugan vid Nya Varvet har vi åter vår 

pubkväll. Som vanligt träffas vi vid 18-tiden för att 

umgås informellt runt ett glas öl, vin eller något 

alkoholfritt med lite tilltugg. Det kommer även att finnas korv och bröd så 

att ingen går hem hungrig. Kl 19 kör vi en enkel lagquiz. I övrigt tänker vi 

att vi vill umgås och prata så det blir ingen annan underhållning. 

Kostnad: 50 kr/pers (lokalkostnad), förtäring till självkostnadspris (Swish). 

OBS! Max 40 personer.  

Anmälan direkt till P-O Eriksson, e-post: lipoere@hotmail.com 

tel: 0706 092314  

Tisdag 11 okt Månadsmöte, kl 14-16 

Ostindiefararen Götheborg med Pether Ribbefors 

Vi kommer att gästas av Pether Ribbefors som tar oss 

på äventyr med ostindiefararen.  

”Vi var många som välkomnade ostindiefararen 

Götheborg hem från Kina den 9 juni 2007. Själv har 

jag seglat med från Hong Kong till London och fick 

uppleva ett oförglömligt halvår till sjöss. Men det tog 

inte slut där. I Stockholm var hela kungafamiljen 

ombord under en fantastisk fest inför de kungliga 

bröllopet 2010, där gästerna utgjorde ett Sverige i miniatyr. Love was in 

the air! Som tjänstgörande superkargör har jag också bjudit Kinas ledare 

Xi Jinping på te ombord på Götheborg. Lyssna till ett av mina mest 

populära föredrag och återupplev ett storslaget äventyr tillsammans med 

mig.” 

Fredag 14 okt Cabaret, Musikal på Göteborgs Operan, kl 19:00 SAD: 13 sept  

  Willkommen, bienvenue, welcome – till Berlin 

1930. Stora shownummer, känd musik och en 

gripande berättelse. Nattklubbsstjärnan Sally 

Bowels och hennes gäng välkomnar dig till en av 

säsongens häftigaste upplevelser. Cabaret hade 

urpremiär på Broadway New York 1966 och är 

en av världens mest spelade musikaler. 

  Anmälan till: teresa@andreasson.biz  eller telefon 0707 902923.  

Pris 574 kr inkl garderobsavgift. 

Betalning senast den 23 sep. Plusgiro 35 13 66-0 eller Swish 1231717206. 

mailto:lipoere@hotmail.com
mailto:teresa@andreasson.biz
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On-to 26-27 okt Destination Kosta, Resa 2 dagar    SAD: 30 sept 

Kom och upplev Småland och Glasriket                                                    

Dag 1: 

 8.00 Avresa från Göteborg från Drottningtorget framför Post hotell. 

12.00 Ankomst till Kosta och lunch. Det finns flera olika ställen att äta på i 

prisklassen 109-165kr (betalas på plats). 

13.30 Guidning av Kosta Glasbruk & Kosta Art Gallery 

14.30 Tid för shopping på Kosta Outlet. Inchecking på hotell Kosta Lodge  

19.00 Hyttsill inklusive underhållning & glasblåsning. 

Övernattning på Hotell Kosta Lodge som är beläget mitt i det småländska 

glasriket, nära Sveriges äldsta glasbruk 

Dag 2: 

 7.00 - 9.00 Frukost serveras 

 9.00 Guidad rundtur i Mobergs- och utvandrarnas 

fotspår, en spännande guidning på klingande 

småländska. 

13.00 Lunch före återresa och eget val av lunchställe. 

14.30 Återresa till Göteborg beräknad hemkomst 18-19 

Pris: 1.595 kr, Tillägg för enkelrum 250 kr 

Vi önskar att ni är snabba med bokning och vi måste ha definitivt besked 

senast 30 sept samt inbetalning av anmälningsavgiften 300 kr.  

Plusgiro 35 13 66-0 eller Swish 1231717206  

Anmälan till: marta.carlsson@gmail.com (i andra hand tel: 0707 223383) 

November 

Tisdag 8 nov Månadsmöte, kl 14-16 

FixarFrida och Räddningstjänsten 

Ibland kan det vara skönt och framför allt säkrare att få 

hjälp med praktiska saker i sitt hem. Du som är 68 år 

eller äldre kan få hjälp av fixartjänst. Vi vill öka 

tryggheten och förebygga fallolyckor genom vår tjänst. 

”FixarFrida” berättar mer. 

 

  Efter FixarFrida kommer Räddningstjänsten och berättar lite om sin 

vardag och om risker samt hur vi förebygger olyckor. 

 

mailto:marta.carlsson@gmail.com
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Tisdag 15 nov Museebesök, kl 11.00    SAD: 15 nov 

Röhsska museet 

  Våren 2022 besökte vi Konstmuseet, 

vilket blev uppskattat. Flertalet i 

gruppen köpte ett årskort, vilket gäller 

året ut på de kommunala museerna. I 

höst besöker vi Röhsska museet och 

avslutar med en fika eller lunch. Våren 

2023 blir det Sjöfartsmuseet (som 

öppnar igen 10 dec.) och hösten 2023 

Stadsmuseet.  

  Röhsska museet är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda 

specialmuseum för design och konsthantverk. Här presenteras historiska 

och samtida design och konsthantverk i tillfälliga och permanenta 

utställningar Höstens program är ännu inte klart. 

Vi samlas utanför entrén. Vasagatan 39, Göteborg. Årskortet gäller 2022. I 

annat fall kostar entrén 60 kr. Lunch eller fika betalar var och en. Alla 

museer är kontantfria! 

Anmälan till: gudhrun.jarlebratt@gmail.com, mobil 0704 157342 

 

Torsdag 17 nov Pubkväll med Quiz, kl 18-21.   SAD: 10 nov 

I Marinstugan vid Nya Varvet har vi åter vår pubkväll. 

Som vanligt träffas vi vid 18-tiden för att umgås 

informellt runt ett glas öl, vin eller något alkoholfritt med 

lite tilltugg. Det kommer även att finnas korv och bröd så 

att ingen går hem hungrig. Kl 19 kör vi en enkel lagquiz. I 

övrigt tänker vi att vi vill umgås och prata så det blir 

ingen annan underhållning. 

Kostnad: 50 kr/pers (lokalkostnad), förtäring till självkostnadspris (Swish). 

OBS! Max 40 personer.  

Anmälan direkt till P-O Eriksson, e-post: lipoere@hotmail.com 

tel: 0706 092314  

  

mailto:gudhrun.jarlebratt@gmail.com
mailto:lipoere@hotmail.com
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Tisdag 29 nov Hoffmans äventyr på Göteborgs Operan, kl 19:00 SAD: 8 nov  

Hoffmans älskade Stella har 

lämnat honom. Han tar ett glas för 

mycket och förlorar sig i minnen. 

Vad var det som ledde till 

uppbrottet? I sorgen flyter 

verklighet och fantasier samman. 

Den burleskt skräckromantiska 

Hoffmans äventyr finns i ett otal versioner. Ingen vet hur Offenbach tänkt 

sig den. Han avled en månad före premiären av partituret i sin hand och 

fick aldrig se sitt livsprojekt bli verklighet. 

Anmälan till: teresa@andreasson.biz eller telefon 0707 902923 

Pris 465 kr inkl garderobsavgift. 

Betalning senast den 16 nov.   Plusgiro 35 13 66-0 eller Swish 1231717206 

December 

Nov/dec  Göteborgs Auktionsverk     SAD: snarast 

  Dag för besöket meddelas så snart vi vet! 

 

Tisdag 6 dec Jullunch, kl 14.30-17.30 (preliminär tid)  SAD: 29 nov 

Vi avslutar säsongen 2022 med 

sedvanlig jullunch på Jungman 

Janson. 

Jungman Janson dukar upp ett 

traditionellt dignande julbord. 

Först ett rikt sillbord, sedan kött 

och fisk i olika former och 

avslutningsvis lite efterrätt, 

godis och kaffe. 

Kostnad:  425 kr, Plusgiro 35 13 66-0 eller Swish 1231717206 

Anmälan till: Ewa.Ohman@outlook.com tel 0705 889295 

   

 

 

mailto:Ewa.Ohman@outlook.com
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Boule spelar vi med Långedrags Boule. Vi spelar tisdagar och torsdagar under april 10:45 – 13:00, maj 

t.o.m. september 9:45 – 12:00. Sista tisdagen i månaden har vi tävling med grillning och 

prisutdelning. Vintertid spelar vi i Boulecenter Majvallen under januari - mars samt oktober – 

december, tisdagar och torsdagar kl. 14:00 – 18:00. Fikar gemensamt kl. 16:00. Kom och trivs med 

oss! Du är välkommen att prova gratis vid tre tillfällen och sedan kanske bli medlem i klubben.  

Kontaktperson Sixten Ankargren, tel. 070-6024878 eller e-post ankargren.sixten@telia.com  

  

SPF SENIORERNA arbetar mot två mål.  

Det första är att befrämja gemenskap mellan seniorer och därmed 

motverka ensamhet. Detta mål försöker SPF Seniorerna Älvsborg nå 

genom det program som du håller i din hand. 

Det andra målet är att bevaka, påverka och kräva av valda politiker 

att arbeta för långsiktiga lösningar och förbättringar för oss seniorer.  I september är det val till 

Riksdagen. Vilka frågor ligger i fokus för förbättringar? Pensionssystemet har varit i fokus under 

våren. Andra frågor på bordet är bostadsfrågor, vård och omsorg, tandvård m.m.  Många svagheter 

visade sig under Coronapandemin. 

Följ diskussionerna i vår tidning Senioren och på SPF:s hemsida.Låt din röst bli hörd när tillfälle ges. 

Äldre -och omsorgsförvaltningen i Göteborg ombildades 2021 och inrättade ett 

förvaltningsövergripande pensionärsråd samt inrättade fyra lokala pensionärsråd. Pensionärsrådens 

uppgift är att bevaka våra intressen i Göteborg. 

Vi tillhör Stadsområde Sydväst som har 4 platser: 

• Ewa Eriksson, Älvsborg, ewa.a.eriksson@gmail.com 

• Marianne Dagerot, Näset/ Önnered, mariannedagerot14@gmail.com 

• Gudhrun Järlebratt, Älvsborg, gudhrun.jarlebratt@gmail.com 

• Christian Ramberg Askim, ramberg.chris1@gmail.com  

 

SPF Seniorerna Distriktets program hittar du på: 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/en-titt-pa-varaktiviteter/ 

GEMENSKAP            PÅVERKAN 

mailto:ankargren.sixten@telia.com

