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      Hösten 2022 Våren 2023 
 

 
 

Månadsmötena börjar kl.12.00 andra torsdagen i månaden 

i Samlingslokalen Wartagården. Sälöfjordsgatan 29. Hpl 

Sälöfjordsgatan med spårvagn 5, 6 och 10. 

 

 Entré: 50 kr (vi har lottdragning på entrébiljetten).  

  

Det finns också möjlighet att köpa lotter för 5 kr/st. I slutet av mötet  

har vi dragning med många fina priser. 
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Program för våra månadsmöten 

Hösten 2022 
 

Torsdag 11 aug 

               

Som vanligt inlederI   Höstupptakt på Lindholmens Matsal 

Terese Svenssons gata 1. Hpl Regnbågsgatan med 

buss 16, 31 och 99. Därefter 5-10 min promenad 

till restaurangen som ligger med en fantastisk 

utsikt över Göta Älv. 

Vi träffas här kl 13.00 för dagens lunch till en 

kostnad av ca 110 kr/pers. 

Anmälan till Göran Callebro, via mail eller sms 
 

Torsdag 8 sept 

 

Varvsslammer 

Författaren Aino Trosell född och uppvuxen i 

Göteborg, berättar om sitt författarskap och sin bok 

Varvsslammer där hon beskriver arbetet i Göteborgs 

varv och sin egen tid som svetsare. 

 

Torsdag 13 okt 

 

  

Musikunderhållning 

Kenneth Holmström besöker och underhåller oss 

idag. Kenneth behärskar ett flertal instrument och 

sjunger dessutom kända låtar, sådana som vi 
alla känner igen från förr. 

Torsdag 10 nov 

 

Liseberg 

Patrick Källström berättar för oss om Liseberg förr 

och nu. 

 

 

Torsdag 15 dec 

    

Julfest 

Vi sjunger julens sånger tillsammans med en 

musicerande tomte. Dricka, landgång, kaffe och 

Kaka för 100 kr.  Ingen entréavgift idag. 

Anmälningslistor finns på månadsmötena i oktober 

och november. Du kan också anmäla dig till Britt 

Johansson via mail eller sms. 
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       Övriga aktiviteter 

Hösten 2022 
 

Torsdag 1 sept 

 

 

 

 

Danmarksresa 

Vi träffas i Stenaterminalen senast kl 08.30 och går 

tillsammans ombord. Efter avgång äter vi 

gemensamt en god frukost. 

Pris 100 kr. Föreningen subventionerar övrig 

kostnad. 

Anmäl görs genom att sätta in 100 kr till Göran 

Callebro per swish eller Orust Sparbank konto 

8353-3842489-1, senast den 15 juli. 

 

Torsdag 22 sept Vi träffas för en gemensam Bowlingkväll på 

Wieselgrensplatsens Bowling, kl 18.00. Vi som 

inte har någon kunskap om bowling får hjälp 

av våra bowlingspecialister. 

 

Fredag 7 okt Ostprovning med ett glas vin 

Vi träffas i vår lokal Wartagården fkl 18.30 för 

att tillsammans med butiken Osthyveln få en 

möjlighet att lära oss om olika ostar. Efteråt 

bjuds vi på en kopp kaffe. Pris 400 kr. 

Föreningen subventionerar övrig kostnad. 

Anmäl görs genom att sätta in 400 kr till Göran 

Callebro per swish eller Orust Sparbank konto 

8353-3842489-1, senast den 26 september. 

 

Fredag 18 nov Idag träffas vi kl 18.00 för vår gemensamma 

Räkfrossa. Du bjuds på en välkomstdrink, ett 

glas vin, så mycket räkor du orkar äta samt 

som avslutning kaffe och kaka. Extra glas vin 

kan köpas för 20 kr/glas. Pris 250 kr 

Anmälan görs genom att sätta in 250 kr till 

Göran Callebro per swish eller Orust Sparbank 

konto 8353-3842489-1, senast den 4 nov. 
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Program för våra månadsmöten 

                         Våren 2023 

 
Torsdag 12 jan Vi besöker restaurang Masala Lounge för en god 

lunch i indisk anda, t ex Chicken Curry. 

Hjalmar Brantingsgatan 1.Vi träffas kl 13.00 

Pris: ca 110 kr 

Anmälan till Britt Johansson via mail eller sms.  
 

Torsdag 9 feb Årsmöte. OBS endast denna kallelse.  

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen 

tillhanda senast 15 januari 2023. 

Efter årsmötet berättar Göran Callebro om sitt liv 

som sjöman och supercargo. 

Ingen entréavgift idag. 

Anmälan till Britt Johansson via mail eller sms. 

 

Torsdag 9 mars Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuseet berättar om 

Kvinnor till sjöss och på land – som sjömän, 

sjömanshustrur, kokerskor, redare och pirater.  

En alldeles för osynlig historia. 
 

Torsdag 13 april Bengt Åkerberg kommer till oss i SPF Lundby 

och underhåller oss med smittande musik. Han 

både spelar och sjunger härliga sånger.  

 

 

Torsdag 11 maj Niklas Carlsson besöker oss med sitt roliga 

musikquize. Niclas spelar kända och mindre 

kända låtar och ställer kluriga frågor. Pris delas ut 

till vinnaren. 
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Övriga aktiviteter 

         Våren 2023 
 

Torsdag 23 mars Vi gör ett inspirations- och informationsbesök i 

Älvrummet. Vi får guidad visning kl 12.00 om 

stadsutvecklingen i Göteborg och hur staden 

och Hisingen kommer att förändras. 

Efter studiebesöket vandrar de som så önskar, 

tillsammans till Lindholmens matsalar för en 

god lunch à 110 kr  

Anmälan till Britt Johansson via mail eller sms 

 

Torsdag 27 april Vi tar tillsammans en promenad runt Klippan 

och avslutar med ölprovning hos Porter Pelle 

Vi träffas kl 12.00 utanför Quality Hotel. 

Pris: 375 kr + 100 kr om man önskar 

provsmaka olika portersorter. 

Anmälan görs genom att sätta in 375 kr till 

Göran Callebro per swish eller Orust Sparbank 

konto 8353-3842489-1, senast den 15 april. 

 

Torsdag 25 maj Vi åker från Wartagården kl 08.00 och styr 

färden mot Horred, där vi besöker Ekelunds 

Linneväveri. Vi gör även ett besök på 

Limmareds Glasbruk med Glasets Hus. Lunch 

intages på Limmares Värdshus.  

Pris: 635 kr.  

Anmäl görs genom att sätta in 635 kr till Göran 

Callebro per swish eller Orust Sparbank konto 

8353-3842489-1, senast den 4 maj. 

 

Torsdag 6 juli Vi träffas på Tuve bangolf  kl 12.00 för en 

tävling mellan olika lag. Fina priser väntar. 

 

Torsdag 20 juli Vi träffas på Tuve bangolf  kl 12.00 för en 

tävling mellan olika lag. Fina priser väntar. 
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              Data   Mobil   Service 
                           0703-955938 
            Har ni problem med Dator, Mobilen,               

             Internet, TV, Ljud? Vi hjälper dej.     
              Även Hembesök och servicehjälp 

Adress: Hisingsgatan 29 ( nära Vågmästareplatsen)              

 
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

 

 
         

 Frisör för damer och herrar 
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Förbundet, Distriktet och vår förening SPF Seniorerna Lundby skickar regel- 

bundet via e-mail ut information om aktiviteter och nyheter som vi vill att  

du som medlem skall få ta del av. I de fall du har skaffat en e-mailadress så ta  

kontakta  Britt och meddela detta. brittjohansson.gbg@gmail.com 

 

På Distriktets hemsida (www.spf.se/goteborgsdistriktet) får du också 

information om sammankomster och aktiviteter som arrangeras av distriktet  

och som du är mycket välkommen att delta i.  

 

SPF Seniorerna Lundby har regelbundet återkommande aktiviteter 

förutom våra månadsmöten. Vi hälsar nya deltagare varmt välkomna. 

   

Är du intresserad av boule.  

      Vi spelar  på Wartagården.  

      Utomhus på sommaren och  

      Inomhus på vintern 

(Vi träffas tisdagar kl 10.00) 

Kontakta  Ulla Josefsson           Tel: 070 226 52 40 

 

Är du intresserad av att träffas med 

fika, bulle och trevligt umgänge. 

Då träffas vi på Café la Cuisine, 

Wieselgrensplatsen 

      onsdagar ojämn vecka kl 11.00  

       

Vill du vara med och starta en läsecirkel? 

Vi diskuterar tillsammans vad vi skall 

läsa och hur ofta vi skall träffas.  

Hör av dig till Britt Johansson,        Tel: 073 203 23 52 

 

Vill du spela Bingo på fredagar  på  

   Wartagården, fredagar kl  13-15. 

    Hör av dig till Britt Johansson        Tel: 073 203 23 52 

 

Är du intresserad av något särskilt och  

vill starta en grupp, är du varmt välkommen.  

Ring någon i styrelsen för diskussion. 

 

mailto:brittjohansson.gbg@gmail.com


                                                                8 

 

SPF  SENIORERNA LUNDBY  STYRELSEN 2022-2023 

 

   

Ordförande:           Elisabeth Wennström Tel: 070 6352636 

  e-mail: elisabet_wennstrom@yahoo.se 

 

Sekreterare:  Britt Johansson  Tel: 073 2032352 

  e-mail: brittjohansson.gbg@gmail.com 

 

Kassör:  Stig Hedberg  Tel: 070 7898414

  e-mail: stig@stighedberg.se 
 

Ledamot: Alpo Patala  Tel. 073 5957870 

  e-mail: alpo.patala@gmail.com  

Ledamot:          Göran Callebro  Tel: 070 4155136 

   e-mail: gorancallebro@gmail.com 

 

Ledamot: Elsebritt Alm  Tel: 076 2328850 

  e-mail:bitte.alm@gmail.com 

 

Ledamot:  Bodil Meijer  Tel: 070 2022468 

  e-mail: bodil.meijer@gmail.com 

 

 

e-mail: spf.lundby8@gmail.com  

Hemsida: www.spf.se/lundby 

 

     

 SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet    

Taubehuset, 414 20 Göteborg 

Tel. 12 17 59     i samarbete med 

e-mail: kansliet@spfgbg.se    

Hemsida: www.spf.se/goteborgsdistriktet              
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