
SPF Guldheden Johanneberg
Program Vår 2023

Säsongens innehållsrika program.
        Besök gärna vår hemsida: spf seniorerna guldheden johanneberg. 
            Här finner du Distrikts- och Förbundsnyheter samt Aktiviteter.
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Välkommen till DR Fries Torg!
Butiken som har ett brett sortiment på dagligvaror till bra pris, 

men där du också kan uträtta dina postärenden, hyra en bra film 
eller söka lyckan i vår spelavdelning. Tel 031- 410 260.

Hjärtligt Välkommen  önskar Kjell med personal
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2023 SPF Seniorerna Guldheden Johanneberg.                                                                                      
Vårens Månadsmöten andra tisdagen i månaden i Röda Rummet 
Guldhedskyrkan. Vi börjar kl.12.00. Musik, sång eller föredrag. Kaffe, 
smörgås och kaka 50 kr. Hjärtligt välkommen. Obligatorisk anmälan 
veckan före månadsmöte till Ordförande Siw Andersson tel.070 202 44 73   
E-post siwan.g.andersson@telia.com

Tis. 14 mars  DUO COMP.   
Vi erbjuder ett färgglatt och om-

växlande musikprogram som vi kallar ”Sätt färg på tillvaron” 
där vi framför sång och musik av skilda slag från 40-talet och 
framåt. Svenskt, engelskt, modernt och en och annan schlager.                               

Tis. 11 april HÄLSA OCH VÄLSTÅND. 
Gert Johansson är en välkänd 

hälsovetare. Med stor humor och på ett begripligt sätt berättar 
om hälsa och välstånd. Lyssna på en skicklig och slagfärdig 
föreläsare.

Tis. 9 maj NYA ZEELAND 
– ETT ÄVENTYR.

Ingrid och Sören Hansson berättar om sin fantastiska 
drömresa till Nya Zeeland. Landet har inte bara vackra 
vyer med vulkaner, regnskog och vatten, utan också en 
spännande historia om urbefolkningen och filmvärlden.

 
Tis. 10 jan. KOLLEKTIVTRAFIK. Per-Olof  Ek 

kommer till oss för att informera om 
Flexlinjen och Färdtjänsten. Det finns många 

frågor som diskuteras och Per-Olof  skall försöka klara ut dem.
Fixartjänsten vänder sig till personer som är 67 år och uppåt. Fixarens 
tjänster är kostnadsfria, men materialkostnad står man för själv.
Hjärtstartare hur funkar den? 

Tis. 14 feb. ÅRSMÖTE STORT LOTTERI. 
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
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Måndagar 11.00 BOULE Mars till november, när vädret 
tillåter, spelar vi i parken bakom 

Dr. Heymans Gata. Kaffepaus kl.12.00. Spelar till kl.13.30. 
Alla SPF-are är välkomna. Kaffe och smörgås tar var och en med sig. 
Tag med en vän! Ingen avgift! Frågor? Ring Anne-Marie Törngren 
0730 692 930 annemariethorngren@gmail.com

Onsdagar 11.00 STAVGÅNG. Vandring

Vi hoppas komma igång med Stavgång, men vi saknar ledare. Torsdagar 
11.00 Samling Dr. Fries Torg. Vi går nästan hela året med eller utan stavar. 
Alla SPF-are är välkomna. Ta gärna med vänner! Ingen avgift.
Anmäl till Gull Thorwaldsson tel. 0707 817592 gullthorwaldsson@
hotmail.com

Bokcirkel. Torsdag var fjärde vecka kl.13.00-15.00.  
Ledare Berit Davidsson
SPF Guldhedens bokcirkel fortsätter, med en träff  i månaden. Vi 
har många åsikter och synpunkter, alla är engagerade. Vi har nu plats 
för ytterligare två deltagare i gruppen. Om du är intresserad så är du 
välkommen att ringa Berit Davidsson tel.0707 960 171  
E post davidssonberit@hotmail.com
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Tors. 17 jan. Villa Höjden. Äldreboende  
Sjupundsgatan 2 Studiebesök kl 12.00
Villa Höjden är ett 
nybyggt och modernt 
äldreboende som stod 
klart i början av 2022 
och som är en del av 
det nya bostadsområdet 
Ekebäckshöjd, som 
har närhet till såväl 
Slottsskogen som 
stadsdelen Majorna.  

Spårvagn 7, eller 8 
till Marklandsgatan Buss 45 avgår 11.43 Anmälan till Siw Andersson 
tel.0702 024473 E-post siwan.g.andersson@telia.com

Av olika skäl kan datum och tid ändras vid storm, regn och rusk! 
Ändring kan ske i turlistor och aktiviteter kan ställas in. Anmäl dig 
därför med namn och telefonnummer till luncher, utflykter, vandringar, 
studiebesök och resor. Glöm inte avboka om du får förhinder. Frågor 
och obligatorisk anmälan veckan före event till Siw Andersson 0702 
024473 Epost siwan.g.andersson@telia.com 

 
Tors. 19 jan. JOHN SCOTT’S Pub kl.16.00 till 18.00 Drop in
John Scott’s ligger vid Valand, före detta 
Nordlöfs skor, Kungsportsavenyn 15. John 
Scott’s är en kontantfri restaurang. Pubmiljö 
och trevligt bemötande. God mat och dryck till 
ett humant pris. Ett bra tillfälle att lära känna 
varandra. När vi blir lite fler finns önskemål 
om Ouiz. Ta gärna med en vän.



6

Dr Fries Torg 1-4

Vi lämnar 
10 % rabatt 

 till pensionärer 
och studenter

Tel. 031-41 01 82
Mobil: 0766-50 22 80

Öppet:
Mån - Torsdag 10-18

Fredag 10-17 - Lörsdag stängt

 

Hitta Din Medicinska 

Fotterapeut  på vår 

hemsida 

www.svemedfot.se 

 

Kontakta oss: 

info@svemedfot.se 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Välkommen 

till min 

fotvård 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Behöver du  

 Fotvård? 

Anlita då 

 alltid  

en 

Medicinsk 

Fotterapeut 
 

Dagny´s Fotvård
Dr. Fries Torg

Dipl. Fotvårdsspecialist

-Jag gör hembesök!

Tel.: 031-41 01 82
Mobil: 0737-58 01 45

Öppet:
Mån - Torsdag 10-18

Fredag 10-17
Lördag stängt

Fre. 10 feb. Jubileumsutställning Naturfotograf

Bertil Pettersson en av landets 
främsta naturfotografer. Mest 
känd är han för sitt björnprojekt 
som startade startade1975.
Han har fotat djur och natur i 
nästan 70 år. Nu visas Bertils 
livsverk i bilder på Göteborgs 
Naturhistoriska museum för sjätte 
gången. Linje7 går från Valand, 
Vasaplatsen, Kapellplatsen och 
Wavrinskys Plats sen Sahlgrenska där vi kl.10.46 byter till  buss 52 eller 
spårvagn 6 till Linneplatsen
Anmälan till veckan före till Siv Andersson tel 0702 024473            
E-post siwan.g.andersson@telia.com
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Sön. 5 mars 2013 Visans vänner 14.00-16-00                                                                            

Allsång med Tre Vise Tanter på 
Kustens hus i Majorna. Entré 50 
kr. inkl. kaffe och nybakade bullar. 
Programmet tar 2 timmar inkl. paus. 
Vi plockar fram gamla och nya, kända 
och okända, glada och vemodiga 
visor. Spårvagn 6  går till Järntorget, 
byte till 3 an kl.11.36 till Chapmans 
Torg. Där ifrån går vi i samlad trupp till sång ock musik. Obligatorisk 
anmälan veckan före till Gull Thorwaldsson tel. 0707 817592 E-post 
gullthorwalsson@hotmail.com

031 – 82 61 61

ÖPPETTIDER
Mån-Tors 11 -20
Fredag 11 -2 : 0
Lör-Sön 12 -2 : 0

Tors. 23 feb. JOHN SCOTT’S Pub kl. 16 - 18 Drop in!

Tors. 23 mars JOHN SCOTT’S Pub kl. 16 - 18 Drop in!
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Tors. 9 mars Ester Mosessons Restaurangskola. Kl.11.45 

Traditionsenlig lunch på Ester 
Mosessons Restaurangskola. 
Trerättersmeny kostar 145 kr. 
Serveras från kl.11.45. Utvalda 
förrätter, varmrätter och 
efterrättsbuffé lagas och serveras                                    
av elever i 2 dra årskursen. De 
utexamineras, som färdiga kockar. Bankkort gäller, inga kontanter. Troligtvis 
får vi inte välja varmrätten men det ordnar vi förstås. Från Wavrinskys 
plats avgår buss 16 mot Hisingen kl.11.08  framme kl.11.29. Obligatorisk 
anmälan så snart som möjligt! Det blir alltid fullbokat. Ta gärna med 
en vän! Glöm inte avboka om du får förhinder. Välkommen. Anmälan till 
Birgitta Bökman tel. 0703 611818 E-post birgitta.bokman@gmail.com

Mätta Magar på

välkoMMen till 
coop nära dr bex gata

gilla 
oss på 

Facebook

vi är en krav- 
certifierad butik.

Öppet alla 
dagar 8-22

Dr Bex Gata 4 • tel 010-741 54 40

CN_Annons_DrBexGata_145x110mm.indd   1 2014-06-30   16:10

13 april varven
ev olles gård mibdre
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Tors. 13april. Varvshistoriska Föreningen 11.00 

Varvshistoriska Föreningen i 
Göteborg har som mål att skapa ett 
varvs- och industrihistoriskt Center. 
Ett center där Göteborgsvarvens 
historia får en framträdande plats. 
Där föreningens arkiv med foton och 
annan dokumentation får en naturlig 
plats och tillgänglig för allmänheten.
Från Wavrinskys Plats avgår 
buss 16 kl.10.20 mot Hisingen. 

Anmälan veckan före till Siv Andersson tel. 0702 024473 E-post 
siwan.g.andersson@telia.com

Tors. 20 april JOHN SCOTT’S Pub kl. 16 - 18 Drop in!

13 april varven
ev olles gård mibdre

Sön. 23april. Olles Gård 

Kom med till Kaffestugan 12.00-
15.00 Önnereds Byväg 86, Västra 
Frölunda. Underbart kaffe med 
dopp. Spårvagn 7 eller 8 till 
Frölunda Torg. Byte till buss 90 
kl.11.48 Hållplats Åkerberget. 
Anmälan veckan före till Siv 
Andersson tel.0702 024473  
E-post siwan.g.andersson@telia.com

Sön. 16 april 2013 Visans vänner 14.00-16-00                                                                            

Allsång med Tre Vise Tanter på Kustens 
hus i Majorna. Entré 50 kr. inkl. kaffe och 
nybakade bullar. Programmet tar 2 timmar 
inkl. paus. Vi plockar fram gamla och nya, 
kända och okända, glada och vemodiga visor. 
Spårvagn 6  går till Järntorget, byte till 3 an 
kl.11.36 till Chapmans Torg. Där ifrån går vi i 
samlad trupp till sång ock musik. Obligatorisk anmälan veckan före till Gull 
Thorwaldsson tel. 0707 817592 E-post gullthorwalsson@hotmail.com
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Årsavgiften 2023 är 270 kr. Beslutades på årsmötet 2022. 
Förbundet skickar ut bankgiroblankett. Årsavgiften fördelas 160 
kr till Förbundet, 40 kr till Distriktet och till Föreningen 70 kr. 
Meddela oss din E-mailadress. Då får du snabb information om 
nyheter och ändringar! Vi hjälper moder natur! Skicka svar till 
gullthorwaldsson@hotmail.com Logga in på din internetbank för 
att aktivera tjänsten e-faktura och lägg till SPF Seniorerna som 
betalningsmottagare. Du sparar på miljön, dina pengar och det blir 
enklare att betala din medlemsavgift.

 SPF Appen finns nu för alla nuvarande och blivande medlemmar. 
Ladda ner den gratis. I appen samlar vi Nyheter, Aktiviteter och annan 
information baserat på spfseniorerna.se och lokal information på ett 
lättillgängligt sätt.

Förbundsnyheter Distriktsnyheter Föreningsnyheter Aktiviteter Bli 
medlem Förmåner Kontakt. I appen väljer du din förening, med 
Favoritfunktionen kan du välja flera. När en nyhet publiceras får du en 
notifikation direkt i telefonen för den eller de föreningar du valt, enkelt att 
hålla sig uppdaterad! Under Inställningar kan du dessutom ändra storleken 
på allt som visas i appen så att det blir enklare att läsa menyer och innehåll.                                                                                   

Tors. 25 maj JOHN SCOTT’S Pub kl. 16 - 18 Drop in!

Tors. 17 maj Hotel Royal. Studiebesök Kl. 12.00

Mitt I centrum I centrala Göteborg i korsningen 
Drottninggatan och Östra Larmgatan hittar du 
Hotel Royal, ett familjehotell med historiska anor, 
faktiskt det äldsta i Göteborg. Här har gäster 
kommit och gått sedan1852. Ett elegant hotell från 
1852.Här erbjuds en fridfull innergård, hembakade 
kakor varje em. Rummen har persiska mattor, 
dekorativa gardiner och gammaldags möbler som 
skapar en charmig atmosfär. I Royal hotells lobby 
finns ett mönstrat stengolv, takmålningar och en 
marmortrappa. Art Nouveaustil. Vi ses utanför 
Hotellet kl. 12.00.
Anmälan veckan före till Sylvi Abramsson 
tel.0736 254403
E-mail sylviola49@gmail.com
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SPF Guldheden Johanneberg Styrelsen 2023
Ordförande:  Siv Andersson 070 202 44 73  
 siwan.g.andersson@telia.com      

Ledamot: Sylvi Abramsson   073-625 44 03
 Sylviola49@gmail.com   
Ledamot: Birgitta Bökman  070-361 18 18 
 birgitta.bokman@gmail.com

Göteborgsdistriktets aktiviteter våren 2023 Preliminärt 
information kommer. Håll koll på distriktets hemsida. 
Kontakta Kansliet Taubehuset för frågor och anmälan. Tel. 
031-12 17 59. Alla SPF-are inbjuds till de flesta distriktsmötena 
med innehållsrika föredrag som kan handla om hälsa, mat, 
äldreboende, läkemedel, alla äldrefrågor.  

Planera för framtiden en trevlig dag med aktuella frågor den 10 
februari Dalheimers Hus 
Inbjudan kommer i din e-post

Bohuslän Båttur i Göteborgs skärgård 
Två turer bokas, en i Maj och en Juni - inbjudan kommer i din e-post

Aftonstjärna våren 2023  
Följande dagar är planerade att visa film på Aftonstjärnan 
25/1 , 15/2 , 22/3 , 26/4 samt 31/5  
Inbjudan kommer i din e-post

Folkhälsoveckan 2023 
Genomförs den 8 – 12 maj med olika aktiviteter, både på distriktsnivå men 
också på föreningsnivå. Fredag den 12 maj planeras en medlemsdag med 
bra föreläsare 



Besök vår hemsida www.spfseniorerna.se/guldheden. 
Här finns Distrikts- och Förbundsnyheter samt Aktiviteter. 

Ett varmt tack till företagen, 
vilka genom att annonsera i detta program bidrar till vår verksamhet: 

Hemköp, Hårtrollet och Fottrollet, DR Fries Pizzeria på Dr Fries Torg 
samt Mook Thai och Coop på Dr Bex Gata.

Kära medlemmar! 
Gynna våra annonsörer och slå vakt om den lokala verksamheten!

Producerat av Tryckalster, Göteborg. tryckalster.se

Viktiga telefonnummer                                                     
Göteborgs Stads Kontaktcenter 031 365 00 00 Vardagar 07.00-18.00.

Trygghetsjouren 031 365 85 85. Vardagar 09.00-18.00.
Fixaren Centrum hjälper till med enklare saker, när du fyllt 68 år.  

Kostnadsfritt. Ej materialkostnad!  031 365 76 82.
Vårdguide 1177.
Nödsamtal 112.

Polisanmälan icke akut 114 14.

Hjälp oss att värva nya medlemmar! 
Vi behöver bli fler! Prata med grannar och vänner, berätta om våra 
aktiviteter, möten, studiebesök friskvårdsaktiviteter och resor. Tag 
gärna med vänner på medlemsmöten och event!! Kom också gärna 

med programförslag, utflyktsmål och studiebesök. Du får en  
Sverigelott om du värvar en medlem till föreningen.

GULDHEDEN 
JOHANNEBERG


