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  Foto: Leif Pettersson  

Varmt välkommen till händelserika och trivsamma möten med 
SPF Seniorerna Backa Kärra.

Plats:Månadsmöten hålls en torsdag i månaden klockan 11.00 
på Backa Hembygdsgård Lärje Albogården, Fredenslundsvägen 1 i Backa

Tag gärna med en vän, granne eller släkting till våra aktiviteter.
Välkomna till en social gemenskap

Leif Pettersson.

OBS!

Föranmälan  måste göras till alla aktiviteter
Anmälan görs till föreningens mejladress: spfbackakarra@gmail.com 
eller på telefon / SMS till Birgit Eklöf tel 0704-610484

Entreavgift månadsmöten; SPF Medlemmar 50 kr.
                        Icke medlemmar i sällskap med SPF medlem 70 kr.

Ladda gärna ned SPF-appen på din telefon/läsplatta för de senaste nyheterna
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2 Mars Månadsmöte kl.11.00 ”Från Gravallvarlig till Dödskul del 2”
 Lennart Palm är välkänd från Radio och TV. Han hörs bl.a. i     

radioprogrammet Melodikrysset.

 MEN; Han har också en gravallvarlig hobby:
 Han pratar om adelspersoner som ligger begravda i svenska  

kyrkors gravvalv. Ett roligt föredrag med intressanta episoder som    
  dessa adelsmän/kvinnor upplevde.
  Många av dessa personer och vackra kistor glöms tyvärr bort för  
 att kyrkan inte bryr sig……

 Anmälan senast den 27/2 på mejl spfbackakarra@gmail.com eller  
           till Birgit Eklöf på tel/SMS: 070-4610484

7 Mars Fika på Café Victoria Selma Lagerlöfs Torg  
 Kom när du vill och gå när du vill mellan kl.13.00-15.00 
 Ta en fika eller bara sitt ner i soffan och prata bort en  
 stund. Ingen föranmälan behövs.

14-16 Mars Seniormässan ”Svenska Mässan”
  Mässan för aktiva seniorer kommer åter   
 till Göteborg. Detta är mötesplatsen för alla 55+. Kom och testa      
 din nya hobby. Boka din nästa resa direkt hos en av våra   
 reseutställare. Få information och kunskap från våra kunniga  
 utställare inom juridik, hälsa och ekonomi. SPF Göteborg medverkar.

16 Mars Studiebesök ”Gamla Judiska begravningsplatsen”  vid Svingeln
 Birgit Hahne-Eriksson kommer att visa runt på   
 begravningsplatsen från 1793. Både begravningsplatsen och  
 mosaiska kapellet är byggnadsminnen sedan 27 juni 2019.
 Flera kända personer med Göteborgs anknytning ligger begravda  
 här, exempelvis D.F. Bonnier grundare av Göteborgs Posten.

 Anmälan senast den 14/3 på mejl spfbackakarra@gmail.com eller  
           till Birgit Eklöf på tel/SMS: 070-4610484

 Samling Hjalmar Brantingsplatsen (Pressbyrån) kl. 10.30 för   
 gemensam avfärd

21 Mars Fika på Café Victoria Selma Lagerlöfs Torg  
 Kom när du vill och gå när du vill mellan kl.13.00-15.00 
 Ta en fika eller bara sitt ner i soffan och prata bort en  
 stund. Ingen föranmälan behövs.

23 Mars Vandring i Gathenhielmska kulturreservatet.
 ”En gammal Masthuggspojke” kommer att visa runt i en av  

 stadens äldsta och bäst bevarade områden, beläget vid  
 Stigbergstorget i Majorna. Området visar hur Göteborg såg ut på  
1700-talet, innan de stora bränderna.

 Efteråt kan man  ta en fika på det kända konditoriet ”Kampanilen” 

 Anmälan senast den 21/3 på mejl spfbackakarra@gmail.com eller        
till Birgit Eklöf på tel/SMS: 070-4610484

Samling Hjalmar Brantingsplatsen (Pressbyrån) kl. 10.15 för   
 gemensam avfärd. OBS! Tiden
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4 April Fika på Café Victoria Selma Lagerlöfs Torg  
 Kom när du vill och gå när du vill mellan kl.13.00-15.00 
 Ta en fika eller bara sitt ner i soffan och prata bort en  
 stund. Ingen föranmälan behövs.

13 April Månadsmöte kl.11.00 ”Lasse Dahlqvist”
Han blev kanske 1900-talets mest välkände svenske artist, åtminstone i  
Göteborg. Han förkroppsligade och satte ton till hamnstaden och  
skärgården som ingen annan under sin långa artistkarriär. Men det finns 
mycket mer att berätta om honom än bara Brännö brygga: han sjöng in   
över 700 sånger, men han var också sjöman, familjefar och luciageneral.

 Åsa Linjestam från Sjöfartsmuseet illustrerar med intressanta bilder och  
ger smakprov på  några av hans många låtar. 

 
Anmälan senast den 10/4 på mejl spfbackakarra@gmail.com eller        

 till Birgit Eklöf på tel/SMS: 070-4610484

18 April Fika på Café Victoria Selma Lagerlöfs Torg  
 Kom när du vill och gå när du vill mellan kl.13.00-15.00 
 Ta en fika eller bara sitt ner i soffan och prata bort en  
 stund. Ingen föranmälan behövs.

20 April Studiebesök ”Remfabriken i Gårda”
 Fabriken ser fortfarande ut som vilken fabrik som helst i början av  
 1900-talet. Sannolikt är Göteborgs Remfabrik den bäst bevarade  

arbetsplatsen från denna period i hela Skandinavien.
 Produktionen upphörde i november 1977. Personalen stängde av  

maskinerna och gick hem, och precis så som fabriken såg ut då, ser  
den ut idag. Fabriken är numera ett arbetslivsmuseum som drivs av   
Föreningen Göteborgs Remfabrik.

 Vi får en guidad visning i den gamla fabriken och efteråt tar vi en fika till  
självkostnadspris.

 Anmälan senast den 17/4 på mejl spfbackakarra@gmail.com eller        
 till Birgit Eklöf på tel/SMS: 070-4610484

 Samling Hjalmar Brantingsplatsen (Pressbyrån) kl. 10.30 för   
 gemensam avfärd.  

26 April Vandring i Trädgårdsföreningen 
 Vi tar en tur runt i trädgården och beskådar tulpanerna som då skall stå i 

full blom och välkomnar våren som då förhoppningsvis är här.
 Vi avslutar med en fika på trädgårdscafeet.

  Anmälan senast den 24/4 på mejl spfbackakarra@gmail.com eller        
till Birgit Eklöf på tel/SMS: 070-4610484

Samling Hjalmar Brantingsplatsen (Pressbyrån) kl. 10.30 för   
 gemensam avfärd.  
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Mars/April Vandringar i och kring Göteborg
 
 I månadsskiftet Mars/April kommer vi att starta upp med vandringar i och
 kring Göteborg. Vi kommer att vandra tisdagar udda veckor och utgå  
 från Hjalmar Brantingsplatsen (Pressbyrån) kl.10.00

 Medtag egen fika.
 
 Ingen föranmälan krävs.

 Ledare; Bengt-Göran Magnusson och Ewa Bernhardsson.

 Vi återkommer med mer exakt datum när vandringarna börjar.

 

 


