
 

Tillsamman mot ensamhet - hur når vi dem som upplever ofrivillig 
ensamhet? Vad kan vi i SPF Seniorerna bidraga med? Se sida 4. 
Det är mörkt och regnigt ute. Som bilist förvånar vi oss över hur få 
fotgängare som använder reflex. Är de självmordsbenägna - på riktigt? 
Det borde vara lag på att använda reflex under samma period som vin-
terdäckslagen råder. 
Försök inte lura mig är namnet på en utbildning som lär ut hur man 
kan skydda sig och inte bli utsatt för bedrägerier. Filmer finns på vår 
hemsida. 
Väl mött till vårens alla aktiviteter och resor! 
        Styrelsen 

PROGRAM VÅREN 2020 

MYCKET ATT TÄNKA PÅ I DESSA DAGAR 

”När man påstår att det var bättre förr beror det oftast på 
dåligt minne.” 
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Snart 2020….. 
Sitter här i november och funderar på året som 

snart är slut och det nya som kommer. Vad har varit 

glädjande och positivt det gångna året och vad har 

varit mindre bra? Vad kan vi göra för att 2020 inte 

skall bli sämre för oss utan istället gärna lite bättre 

än 2019? Vi vet att t.o.m. små levnadsförändringar 

kan ge mycket glädje och förebygga försämrade lev-

nadsvillkor. Ta en funderare på vad du måste ta tag i 

och kanske skall ändra på – om inte krafter och 

hälsa sätter stopp - för att du skall må riktigt bra.  

Många goda råd har vi fått om vad vi skall göra för att må bra, ha hälsan 

och minska skaderisken. Det kanske inte skadar att upprepa några av 

dem som vi kan klara av utan allt för stora ansträngningar och utan att 

tömma plånboken  

Umgänge med likasinnade är alltid en bra medicin och kan man också 

skratta tillsammans blir den ännu bättre.                                                                    

Aktiviteter inom egen begränsning stärker oss till kropp och själ.                   

Upplevelser och resor ger oss ett vidgat synsätt och ökade kunskaper.              

Att kunna hjälpa någon med något stort eller smått ger tillfredställelse för 

själen. 

Viktigast av allt är att vi verkligen gör det vi vill och att vi gör det nu när 

vi har ork och möjlighet och att vi inte skjuter allting framåt i tiden –  

våra förutsättningar kan snabbt förändras och omöjliggöra våra dröm-

mar.  

” Lev nu dö sen” sjunger Miss Li  i ”Så mycket bättre” och det är kanske 

något vi skall ta fasta på. 

Du som är medlem i SPF Seniorerna Onsala är lyckligt lottad. Det mesta 

av ovanstående kan du genomföra i vår gemenskap och jag hoppas att du 

nu tar kloka beslut om hur du skall förgylla din tillvaro i vinter och 

framåt.  

Avslutningsvis önskas er alla ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR och 

en händelserik vinter och vår. 

                                                                                  Hasse 
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Senaste nytt!  www.spf.se/onsala 

Du som har 

möjlighet att 

använda dator, 

platta eller 

Smartphone. 

Nyheter är färskvara. 
Det senaste kan inte 
tryckas i detta pro-
gram. Därför, titta in 
på vår hemsida för 
senaste nytt eller kon-

trollera något du behöver veta. 
 
”Mina sidor” - här loggar du in med ditt personnummer och lösenord.  
Är det första gången du gör detta så använd ditt postnummer. Kommer 
du inte in ändå så kontakta Marianne Eriksson, tfn 073-3515289. 
”Anslagstavla-Resor” med information om kommande och gjorda resor. 
”Reportage” är kort beskrivning av resor eller annat som föreningen 
gjort. 
”Bildgalleri” - foto från resor, månadsmöten eller andra tillställningar. 
”Externt” med information om veckans mat på Ekhaga/Kolla (så länge 
det varar) och veckans erbjudande från butiker runt oss. 
Behöver du hjälp att komma igång? Hör av dig till Carl-L. Eriksson. 

Kontaktuppgifter SPF Seniorerna Onsala: 

Telefon 076-7884687 

Mejl spfonsala@telia.com 

Bankgiro 5102-2226 

Fredagsöppet mellan klockan 10-12 för data/telefonhjälp  hos 

Vuxenskolan, Energigatan 9, Kungsbacka. Kontakt: Erik Altenstedt 
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Våra månadsträffar 
Vi träffas i GALAXEN, mötesplatsen i Onsala för alla åldrar. Där får du 
underhållning av varierande slag samt information om aktuella förenings- 

och äldrefrågor som är aktuella i Kungsbacka kommun 
  

Kaffe, smörgås, kaka och  
underhållning –  

50 kronor/person.  
Mötet avslutas med vårt  

månadslotteri.  

Börjar kl. 17:00  

(lokalen öppnas kl. 16:15).  

 

Varje mötesdeltagare tar med egen kaffekopp och bestick. TACK ! 

OBS! Meddela att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

 Detta för att veta hur många som kommer och när det är fullt i lokalen.  

Vi kan ge dig stöd 

Med åren försvinner nära och kära vänner, man kan bli väldigt ensam. 

SPF Seniorerna Onsala bidrager med en väntjänst. Kontaktombud som 

är beredda att hjälpa. 

Ring om du vill att någon av dem 

 tittar in för en pratstund´ 

 läser en tidning eller en bok för dig 

 tar med dig ut på promenad 

 ger dig bilskjuts till ett möte 

Eller ring bara och prata.  

Vi finns till för dig. 

Berit Karlsson 070-7487659 

Britt Paulson 070-8439350 

Inger Carlsson 070-5518700 

Iris Svensson 073-8463379 

Marita Ljungqvist 076-1161080 

Vivianne Lind 073-2295705     
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Månadsträff 27 januari 

ÅRSMÖTE 24 februari 

David Carbe & Johan Walter 
Program med stor variation av musikstilar 

OBS! Meddela mellan den 7 - 21/1 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

OBS! Meddela mellan den 3 - 17/2 att du kommer till Årsmötet.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

Viktigt att många deltar så att rätt beslut fattas i demokratisk ordning. 

Välkommen att bestämma! 

Livsstilsångaren, låtskrivaren och musikproducenten Mikael Erlandsson från 

Kungsbacka. 3 gånger i melodifestivalen. Tillsammans med pappa Rune 

blir det gamla godisar, bl.a. Evert Taube, med munspel och sång. 

David Carbe på piano och Johan Walter 

gitarr. De bjuder  på en bred repertoar 

och olika musikstilar som de blandar 

med anekdoter och spontana mellan-

snack. David och Johan har jobbat med 

artister som Robert Wells, Janne Schaf-

fer, Sofia Källgren, Lasse Berghagen 

med flera. Entertainment är ledordet! 
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Månadsträff 23 mars 

Månadsträff 27 april 

Dagnys döttrar  
Häng med på en resa full av gemenskap, skratt och musik 

OBS! Meddela mellan den 6 - 20/4 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

OBS! Meddela mellan den 2 - 16/3 att du kommer till Månadsträffen.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

Ewa Törnqvist och  Olle Hydén under-
håller oss med Onsala-historia i form av 
ett mycket uppskattat program om ”Lasse 
i Gatan och hans Ingela”.  
Även känd som ”konungens kapare” och 
kommendör Lars Gathenhielm, har blivit 
sägenomsusad och omskriven som få.  

Teatergruppen 
VINGEN 

Dagnys döttrar packar ner tältet i sin 

gamla Amazon och dansar ut på musikens 

vägar. 

De hinner med en Varmkorv Boogie och 

ett dopp i havet med en Itsy Bitsy Teenie 

Weenie och hela vägen över Atlanten för 

att hälsa på The Andrew Sisters. 

Njut av dansstegen, klänningarna och den 

ljuvliga stämsången. 

Mysigt program med bra musik. 
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Våra aktiviteter 

Måndagar  10:00 Helgfria måndagar. Promenader (1 sept. - 30 juni) 

       -”-  13:00 Bokcirkel den 13 januari (sedan var 3:e vecka) 

       -”-  14:00-16.00 Canasta varannan vecka. Start 20 januari 

Tisdagar  14:30-16:00 Motionspingis med start 14 januari 

Onsdagar  10:00  Seniorgymnastik med start 5 februari 

       -”-  11:30  Line dance med start 5 februari 

        -”-  14:00  Boule inomhus. Boulehallen Kba start 8 januari    

-”-    10:00  Utomhusboule. Rydets Boulebana Start ca 6 maj 

Torsdagar  10:00  Bowling med start 16 januari 

       -”-  10:00  Sticka, virka, brodera, måla. Start 16 januari 

Fredagar  14:00  Sångkören, varannan vecka – start 24 januari 

OBS! Meddela mellan den 4 – 18/5 att du kommer till Vårfesten.  

Telefon 076-7884687 eller mejl spfonsala@telia.com 

VÅRFEST 25 maj 
Fest med god mat och dryck. Musik, dans och trev-

lig gemenskap gör detta till en höjdpunkt som av-

slutar vårens aktiviteter. Musik och mat inte be-

stämd ännu men priset blir 250 kronor per person. 

Plats blir som vanligt 

Enens Båtägares klubb-

hus (Enens hamn).  
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BOKCIRKEL 
 

Start måndag 13 januari kl. 13:00. 
Vi träffas var 3:e vecka på måndagar 13.00-14.30 (6 gånger) 

Cirkelledare är Anna Blomberg 
 

Avgift cirka 320 kronor vid minimum 8 deltagare  
Lokal: GALAXEN 

Kontaktperson: Marie Bengtsson 0340-599162 

marie.bengtsson@sv.se  

Måndagspromenader 
Utgår kl. 10:00 från Onsala kyrka oavsett väderlek.  

Därifrån utgår dagens utflykt som varieras av deltagarna. 
Varje helgfri måndag under tiden 1 september till 30 juni. 
Kontaktperson: Yvonne Segerström telefon 070-2894461 

Promenader är särskilt bra för äldre! 
Forskarna rekommenderar en halvtimmes promenad om dagen – både 
raska och långsamma aktiviteter har stor effekt på hälsan.  

Våra aktiviteter 
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BORDTENNIS 

Det finns racket och bollar. Har du egna? Tag med dessa.  
Kontaktperson:  Björn Hansson, telefon 070-2922263 

else.hansson1@gmail.com 

Tisdagar med start den 14 januari i Rydets Idrottshall. 

Klockan 14:30 - 16:00 

CANASTA  

Canasta är ett kortspel 
som påminner om 500. 
Man använder två kortle-
kar i stället för en.  
Spelas som regel i grup-
per om 4 personer. 

Varannan  måndag klockan 14.00 - 16.00 

Start den 20 januari 

Lokal:  Enens Båtägares Klubblokal. 

Vill du vara med? 

Kontakta Ulla Lindqvist tfn 070-8709513 Mejl: ulla.lindqvist@hotmail.com 

eller kom till klubblokalen  den 20 januari 
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Line dance 
Onsdagar klockan 11:30 - 13:30.  Start 5 februari 

Line dance är en gruppdans med amerikanskt ursprung. Det är ingen 
pardans utan dansas i rader med olika stegkombinationer.  

 
Lokal: Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum 

Kontaktperson: Marianne Eriksson telefon 073-3515289 

Gymnastik för damer och herrar 

Onsdagar klockan 10:00 Start 5 februari 

Flera seniorer lever ett aktivt liv och då är det bra med gymnastik för 

både kropp och själ. Lätta och välgörande rörelser – alla kan vara med. 

Lokal: Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum   

Kontaktperson: Viviann Lind telefon 073-2295705 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dans
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
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Från tidigare resor och utflykter. 

Sticka, virka, brodera och måla 
tillsammans 

Torsdagar kl. 10:00 – 12:30 med början den 16 januari samlas vi i  
lokalen på Bogrens väg. Enligt önskemål är valet av aktivitet fritt vid 

varje tillfälle. Vi arbetar med eget material och kanske blir den påbörjade 
duken, halsduken, tröjan eller tavlan äntligen färdig. Det finns många 

hjälporganisationer som tacksamt tar emot värmande plagg. 

Boule 
Inomhussäsongen börjar igen den 8 januari 

Onsdagar, klockan 14:00 - 18:00. 
Lokal: Boulehallen i Kungsbacka 

Utomhussäsongen planerad start 6 maj 

Onsdagar, klockan 10:00 - 14:00 
Plats: Rydets Boulebana 

Kontaktperson: Berit Ågren telefon 29 415 

Kontaktperson: Ulla Lindqvist tfn 070-8709513 

ulla.lindqvist@hotmail.com 
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Bowling – Squash – Restaurang 

samt 

Golfsimulatorer i HD 

 

Hos oss finns något för alla 

 

www.kungsbackabowling.se 

Bowling 
Torsdagar kl. 10:00 - 11:00. Start 16 januari 

Glada seniorer som har ”kul” på banan. Kom du också. Är du nybörjare 
så visar veteranerna hur det hela går till. Väl på plats – STRIKE! 

 
Lokal: Bowlinghallen i Kungsbacka  

Kontaktperson: Sune Andersson telefon 25 313 

http://www.kungsbackabowling.se
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Sångkören GATHE sångarna 
Sjung med oss!  

Övar varannan fredag kl. 14:00 - 16:00. Start fredag 24 januari. 
Att körsång är bra för hälsan är väl bevittnat. Vi sjunger välkända låtar så 
att alla kan vara med. Fikapaus klockan 15.00. Vi besöker olika äldrebo-
enden och underhåller med det vi övat på.  

Vi är cirka 25 sångare men vill bli flera.  
 

Lokal:  
Vickans  
äldreboende 
 
Kontaktperson:  
Marianne Eriksson  
Telefon: 
073-3515289  

Andra torsdagen i månaden mellan 17.00 - 19.00 

med början den 13 februari 

Kvarterslokalen Bogrens väg 
Tag med det du vill äta och dricka. 
Umgås och trivs tillsammans med andra SPF Seniorer. 
Kontaktperson: Hasse Carlsson på telefon: 070-7204176 eller 
mejl: hans.stuan@telia.com 

PUBKVÄLLAR med QUIZ 

Framträdande i Kolla äldreboende i november 2019 

mailto:hans.stuan@telia.com
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Våra resor 

Följ med på en  

shoppingtur den  

3 februari 2020 till 

FALKENBERGSREVYN 

fredag 17 januari 2020 
FULLTECKNAD. Eventuella återbud - kölista. 

Ulla Jonsson på tfn 070-3649103  eller via mejl till  
ullars.jonsson@live.se 

Efter som detta var en omtyckt och lyckad resa i år så har vi en  
inbjudan från Hans Martinsson på Fjäre Resetjänst att göra en ny shop-
pingresa till Ullared den 3 februari 2020. 
Bussen avgår från Onsala kyrka kl. 09.00 och beräknad ankomst till  
Ullared kl. 10.15.  
Väl framme vid Gekås har ni ett antal timmar till förfogande på att 
shoppa och äta en bit mat innan det är dags att åka tillbaka hemåt med 
bussen fylld av gula kassar. 
Avresa från Ullared kl. 15.00 hemåt till Onsala kyrka. 

Betalning sker i bussen. För att förenkla det hela vill vi att ni har 
kontant 100 kronor/person. 

Ett presentkort på 65 kronor erhålles vid betalningen som kan  
användas att handla för på Gekås. 
Blir vi färre än 30 passagerare åker bussen inte till Onsala kyrka utan då 
får vi möta upp bussen i Kungsbacka och åka tillsammans med andra 
SPF-föreningar. Tror nog att vi fixar att fylla en buss. 

Anmälan görs till:  
Ulla Jonsson på tfn 0703-649103  eller via mejl till  
ullars.jonsson@live.se  

Senast den 5 januari 2020 

mailto:ullars.jonsson@live.se
mailto:ullars.jonsson@live.se
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Dagsresa till HÖGANÄS 24 april 2020 
inklusive vinprovning 

Buss från Onsala kyrka kl. 07.30 Vi åker med Fjäre resetjänst och säkra 

chauffören Hans Martinsson. Vi räknar med att vara hemma senast 

20.00.  

Första stoppet blir Kvibille Gästgivargård där 

det står morgonfika framdukat kl 08.30. Som 

väl de flesta vet kan man även handla med 

sig goda ostar.  

Resan fortsätter till Mjöhult för att besöka 

Kullamust där det har 

mustats äpplen sedan 1929. 

Här känner du doften av äpplen och klirret av flaskor. 

Ser du en energisk figur som är överallt så är det troligen 

Mustmästaren som smakar på musten mest hela tiden. 

Det blir bäst och godast så. Hedda Fager kommer att 

berätta mer när vi är på plats. Finns även möjlighet att 

handla i musteriets butik.  

Nästa stopp blir på Arilds vingård som även inrym-

mer restaurang samt ett litet hotell och ligger på 

sydsidan av Kullaberg. Här äter vi lunch samt får 

en guidad visning och såklart vinprovning. Vingår-

den drivs av Anette och Jonas Ivarsson och mer 

information får vi vid guidningen. 

Efter lunch och vinprovning åker vi till Magasin 36 & Höganäs Saluhall 

som är ett unikt ställe. Här kan man köpa charkuterier, bröd, ost, grönsa-

ker, heminredning, kläder mm. eller bara strosa omkring och titta. Vägg i 

vägg ligger ett mikrobryggeri, en chokladfabrik och inspirerande butiker. 

Sedan 1835 har saltglaserad keramik varit ett signum för staden Höganäs. 

I dag vilar hantverkskunskapen i Anders Johanssons händer. Tillverk-

ningen finns i de historiska lokalerna intill Höganäsbolaget. Här finns 

även butik.. 

Våra resor 
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Våra resor 

När vi ändå är i Höganäs passar vi på att besöka Höganäs Outlet, där 

man kan fynda nordiska designprodukter från Iittala, Rörstrand, Arabia 

och Fiskars. Ett stort utbud av andra sortering och outletfynd.  

De erbjuder såklart även första sortering.  

Du kan också besöka Lager 157 samt Höganäs bokoutlet. 

Här ligger även Cookstore som säljer sortiment helt fritt från plast, sili-

kon, teflon och liknande material. Baktillbehör, kokkärl, stekpannor, 

köksredskap mm.  

På hemvägen stannar vi på Rasta vid Hallandsåsen, där det finns möjlig-

het att ta en fika eller mat (ingår inte).  

  

Resans pris: 775:-per person  

Ingår: Morgonfika på Kvibille, besök hos Kullamust, lunch/

vinprovning på Arild, Höganäs saluhall, Höganäs Outlet,   bussresa tur/

retur Onsala kyrka 

Anmälan senast den 1 mars 2020 till: 

Ulla Jonsson 070-3649103, ullars.jonsson@live.se eller Britta Manteus 

070-5801196 britta.manteus@gmail.com  

 

OBS! Meddela vid anmälning om du är allergisk och mot vad. 

 

Betalning till BANKGIRO 5102-2226 senast 10 mars  
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Våra resor 

TSO´s Våryra 4 maj 2020 
Traditionsenlig konsert med artister av högsta 

klass på Göteborgs Operans stora scen. 

Buss avgår från Onsala Kyrka kl. 17.00 för resa till Göteborgs Operan. 

Lite ”förtäring” och dricka i bussen innan 

föreställningen. 

Kl. 19.00 börjar föreställningen. En festlig 

och härlig afton med sångare, musiker, ar-

tister och den mer än 100-man starka 

manskören. 

Åter i Onsala cirka klockan 22.30  

Pris: 520 kronor/person inkl. biljett och allt i ovanstående program. 

Betala till Bankgiro 5102-2226.  50 biljetter finns  -  först till kvarn …. 

Anmälan görs till: 

Ulla Jonsson 0703-649103 eller via mejl till  ullars.jonsson@live.se.  

Varmt välkomna till 

 

 

 

 

Patrik, Nicklas & Jessika med personal 

Onsala Kyrkby, 0300-63474 

mailto:ullars.jonsson@live.se
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Våra resor 

Dagsresa till Bottnaryd 

fredagen den 5 juni 2020 
Buss från Onsala kyrka kl. 08.30. Tillbaka igen omkring kl.19.00 

Vårt första stopp blir vid Basta Kvarncafé 
i Blidsberg där vi kommer att bli serverade 
kaffe/te samt en fralla. Kvarncafeét ligger 
vackert vid Ätrans strömmande vatten, vid 
vackert väder kan man sitta utomhus på en 
av de gröna öarna som sammankopplas av 
små broar. Cafeét ligger i den gamla 1800-
tals kvarnen med sina takbjälkar av vacker 

furu, metertjocka stenväggar och vittrande murbruk som ger en känsla av 
att resa tillbaka i tiden.  
Därefter besöker vi den danske trädgårdsdesignern Tage Andersens ma-
giska värld på Gunillabergs fantastiska säteri utanför 
Jönköping. Tage har fortfarande kvar sin yrkesmässiga 
bas i Köpenhamn men han pendlar mellan dessa två 
ställen och får många ideér under de många milen.Tage 
köpte säteriet 2008 och kallas blomsterkonstnär, men 
är lika mycket konstruktör och arkitekt. En tusenkonst-
när, helt enkelt. Tage är utbildad konditor men ham-
nade i blomsterbranschen 1967. Han är känd för sina 
säregna kompositioner, där han kombinerar material 
från naturen på ett nyskapande sätt. Här får vi möjlighet att promenera i 
parken innan vi äter lunch vid 13.00. För de som vill finns det tid till att 
se sig omkring lite mer efter lunchen innan vi åker vidare mot Timmele.  
När man kliver in genom grindarna till Gunillabergs säteri hamnar man i 

en helt unik värld. Här betar får bland 
konstfullt ansade buskar, slingrande pass-
ionsblommor och egensinnade skulpturer. 
Markerna är inhägnade med de vackraste 
staket, gjorda av robiniaträ och hasselstö-

rar. De behövs eftersom det vimlar av djur som skall passas året om.  
Gunillabeg är något som man bör uppleva.                  Fortsättning  
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Våra resor 

När vi är mätta och nöjda efter besöket på Gunillaberg, 
fortsätter vi till Timmele kyrkby en by i miniatyrmodell 
invigd 2006. Man får se hur husen såg ut och var de var 
placerade omkring år 1880, innan laga skifte infördes.  
På gångavstånd ligger Timmele Gästgivargård där vi tar 
en fika innan vi åker hemåt. 

 
Resans pris: 670 kronor per person.  

Ingår: Morgonfika, besök/inträde på Gunillaberg inkl. lunch, besök och 
fika i Timmele, bussresa tur/retur 

Anmälan senast den 25 april 2020 till:  
Ulla Jonsson tfn 070-3649103, ullars.jonsson@live.se eller  

Britta Manteus tfn 070-5801196 britta.manteus@gmail.com  

Betalas till: 

BANKGIRO 5102-2226 senast den 1 maj 

 
Är du allergisk meddela mot vad när du anmäler dig. 

forts. Dagsresa till Bottnaryd 

2-dagars resa till Helsingborg 

17-18 september 2020 

Buss från Onsala kyrka torsdag 17:e kl. 08.00. Räkna med 
att vara hemma igen den 18:e cirka kl. 19.30 
Vi stannar på Diners för en kopp kaffe/te och en Hall-
andsmacka. Diners ligger på rastplats Susedalen utmed E6 
mellan Falkenberg och Halmstad. Nästa stopp är Norrvi-

kens trädgårdar som är en 14 hektar stor trädgårds-anläggning utanför Båstad. I 
huvud-byggnaden Villa Abelin inryms idag butik, restaurang och galleri. Träd-
gården omfattar olika trädgårdsrum. Här kommer vi även att äta lunch.   
         Fortsättning   
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Våra resor 

Vi tar oss vidare till Fredriksdal som från början var ett landeri, ett slags som-
marställe, som tillhörde Fredrik Cöster år 1787. Gisela 
Trapp donerade allt till Helsingborgs stad år 1918. Det 
finns flera olika trädgårdar att se. Engelska- och 
Franska parken, köksträdgården samt en botanisk träd-
gård. Friluftsteatern invigdes i juli 1932, premiärpro-
grammet var Värmlänningarna. Nils Poppe uppförde 

sina föreställningar i 28 säsonger, sedan 1994 är Eva Rydberg teaterdirektör.  
Vi bor på hotell Marina Plaza som ligger precis nere vid 
vattnet, där vi också äta en gemen-
sam middag på kvällen kl. 19.30 
Dryck till maten tillkommer. God 
morgon, sovit gott hoppas vi. Efter 
frukost finns det möjlighet att på 

egen hand ta sig över till Helsingör med färjan. Helsing-
borg är också en mysig stad att upptäcka.  
Efter att var och en ätit lunch, träffas vi kl.14.00 utanför hotellet för att ta oss 
vidare hemåt. På vägen hem stannar vi till hos Märta Måås Fjetterströms atelje i 
Båstad. Märta Måås Fjetterström 1873-1941 växte upp i Vadstena och blev 
känd en svensk textil-konstnär. Båstad kom att bli hennes hem fram till sin död. 
Naturen på Hallandsåsen blev en aldrig sinande inspirationskälla. Märta sa om 
sig själv ”se på mattorna” det är jag. Många av hennes mattor finns i det kung-
liga slottet. 
Utanför Halmstad gör vi ett stopp vid Heagårds Skafferi där det bjuds på två 
smörrebröd. Byggnaden med anor från 1600-talet rymmer restaurang, galleri, 
bageri, café samt kläd-delikatess- och inredningsbutik.  

 
Resans pris 1.800 kronor/person (för enkelrum + 390 kronor) 
Ingår: Morgonfika på Susedalen, entré/lunch i Norrvikens trädgårdar, 
entré till Fredriksdal, övernattning/middag på hotell, entré hos Märta 
Måås, smörrebröd på Heagårds Skafferi samt bussresa tur/retur. 
 

Anmälan senast den 1 augusti till: 
Ulla Jonsson 070-3649103, ullars.jonsson@live.se eller  
Britta Manteus 070-5801196 britta.manteus@gmail.com  
OBS: meddela vid anmälning om du är allergisk och mot vad.  

Betalas till BANKGIRO 5102-2226 senast 5 augusti  
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Läckö Slott 

Spontanresor bygger på att vi med kort varsel hittar på något tillsam-
mans. Samling vid Onsala pendelparkering och vi fyller upp egna bilar 
och delar på kostnaderna. Det gäller oftast halvdagar. Någon föranmälan 
är inte nödvändig. Ibland krävs det dock för att kunna boka guide eller 
matställe. Information kommer på hemsida och med mejl utskick. 
Önskar du få separat utskick så lämna din mejl adress till: 
Lisbeth Markhede, tlf 072-1864111 eller mejl storaenen@gmail .com  
Se även tidigare Spontanresor på vår webbsida under Reportage.  

SPONTANAKTIVITETER 

SPF Seniorerna GOLF 

SPF föreningarna i Kungsbacka inbjuder till golf. Var och när den ska 

spelas och vilken förening som arrangerar är i skrivande stund inte be-

stämt.  

Femtonde gången!  

Information och inbjudan kommer på vår webb: www.spf.se/onsala. 

Kontaktperson: Bo Jonsson, tfn 070-7442195 
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Storgatan 12, 434 30 KUNGSBACKA  

Telefon 0300-14420 

Fullsortimentsbageri som bakar allt från färskt bröd till  

specialbeställda avancerade tårtor och smörgåstårtor.  

  

Stölder för MILJONER VARJE VECKA 

Gör vad DU kan för att skydda dig 

 Anmäl din telefon, både 
fast och mobil, till NIX-registret 
som gör att telefonförsäljare 
inte får ringa dig. 
 
 Skicka aldrig, aldrig 
pengar till någon du bara haft 
kontakt med via nätet. 
 
 Spärra din adress. Skulle 
någon ID-kapa dig kan de 
ändra din folkbokföringsadress 
och sedan till exempel beställa 
nytt bankkort i ditt namn som 
går till nya adressen. Du kan 
förhindra detta genom att 
spärra obehörig adressändring 
på Skatteverkets hemsida.  

 När du handlar på nätet- 
se till att sidan du handlar från 
har en så kallad 3d secure för 
säkra kortbetalningar, leta efter 
en symbol för hänglås eller 
nyckel. I annat fall kan du be-
tala mot faktura i efterhand 
istället. Det kan kosta lite extra 
men å andra sidan  är du då 
säker på att varan verkligen 
levereras. 
 
 Om du ändå drabbas - ta 
hjälp och stöd av människor i 
din närhet. 



25 

Studiecirkel/Aktivitet 

Har du en idé på studiecirkel eller aktivitet i något ämne som 
du och dina vänner skulle vilja lära mer om? Kanske någon 
aktivitet du saknar? Några förslag ser du nedan. Kontakta 
vårt studieombud med din idé som kanske kan förverkligas.  
Inger Lundin, (mejl bil.o.reda@icloud.com ).  

DATOR KUNSKAP FÖR  
VETTSKRÄMDA? 
Oavsett om vi seniorer vill det eller inte 
vill, så kommer flera och mera av de tjäns-
ter vi önskar att vara på webben! Flera sa-

ker kan göras med dator/platta. T.ex. kontakta myn-
digheter, beställa biljetter, tidtabeller, betala räkning-
ar….. Vad behöver jag? Hur skaffar jag Bankid? 

Swish? Läsa tidningar och böcker på dator?  
En studiecirkel tillsammans? För dig som aldrig använt en dator? 

RESEGRUPP? 
Träffas några gånger för att lära sig om ett 
landskap, en stad, ett landskap eller ett 
land. När kunskapen är på plats så kan 
man resa dit och kontrollera att uppgifter-
na stämmer. 
Kan det vara något?  

SPF Seniorerna Onsala 

samarbetar med 

Studieförbundet  

Vuxenskolan 
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Styrelsen t.o.m. årsmöte 2020 

Ordförande: Hans Carlsson 

Telefon: 0707-204176 

Mejl: hans.stuan@telia.com 

Bogrens väg  48 

439 31  ONSALA 

 

Vice ordförande: Carl-L. Eriksson 

Telefon: 0733-515259 

Mejl: carlleriksson@telia.com  

Onsala Lindväg 3B 

439 37  ONSALA 

Sekreterare: Ulla Jonsson 

Telefon: 0703-649103 

Mejl: ullars.jonsson@live.se 

Västra Moränvägen 2  

439 32 ONSALA 

 

Ledamot: Hans Engstrand 

Telefon: 0762-092710 

Mejl: engstrand.hans@gmail.com 

Kobbaviksvägen 14 

439 31 ONSALA  

 

Ledamot: Eddi Segerström 

Telefon: 0702-894461 

Mejl: eddie.segerstrom@hotmail.com  

Västra Moränvägen 6  

439 32 ONSALA 

 

Kassör/Medlemssekreterare:  

Marianne Eriksson  

Telefon 0733-515289   

Mejl: m.686eriksson@gmail.com  

Onsala Lindväg 3B   

439 37  ONSALA  

 

Ledamot: Agneta Anderberg  

Telefon: 073-9290718 

Mejl: kollaagneta@hotmail.com  

Friggs väg 32 

434 31  KUNGSBACKA 

Stort tack! 

till våra sponsorer som 

gör det möjligt för oss  

seniorer att hålla igång 

våra verksamheter

mailto:hans.stuan@telia.com
mailto:686eriksson@telia.com
mailto:birgittaolofsson966@gmail.com
mailto:hillevi.ottosson@home.se
mailto:vallda.offshore@pckraft.se
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17 januari  Falkenbergsrevyn 

27 januari  Månadsträff, David Carbe/Johan Walter 

  3 februari  Resa till Ullared 

24 februari  Årsmöte. Rune o Mikael Erlandsson 

  3 mars  HJÄRNKOLL Kl. 14.00 

20 mars  Sångardag Katrineberg 

23 mars  Månadsträff. Teatergruppen VINGEN 

24 april  Dagsresa till HÖGANÄS 

27 april  Månadsträff. Dagnys Döttrar. 

  4 maj  Våryra på Göteborgs Operan 

25 maj  Vårfest. Enens klubblokal. 

  5 juni  Dagsresa till Bottnaryd 

17-18 september  2-dagarsresa till Helsingborg 

 K
A

L
E

N
D

E
R

 
Funktionärer till och med årsmöte 2020 

Valberedning  Sune Johannesson           tfn 29 110 
    P-O Lindqvist    tfn 070-7815700 
    Charlotta Hedlund  tfn 62 679 
Revisorer   Ulla Britt Swenson  tfn 61 890 
    Sune Andersson   tfn 25 313 
Revisor ersättare  Bengt-Åke Lundqvist  tfn 073-1500 877 
Hemsida   Carl-L. Eriksson   tfn 073-3515259 
Resor    Ulla Jonsson   tfn 070-3649103 
Spontanaktiviteter  Lisbeth Markhede   tfn 072-1864111 
Friskvård   Inga Johansson   tfn 61 562 
Golfombud   Bo Jonsson    tfn 070-7442195 
Trafikombud  Olof Lundin   tfn 62 628 
Studiecirklar  Inger Lundin   tfn 62 628 
Programkommitté  Ulla Lindqvist   tfn 070-8709513 
Programkommitté  Inger Carlsson   tfn 070-5518700 
Lotteriansvarig  Olof Lundin   tfn 62 628 
Möteskommitté  Barbro Metin   tfn 070-9965022  
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Följ alltid händelsernas utveckling på: 

Vår förening: www.spf.se/onsala 

Förbundet: www.spfseniorerna.se 

Kungsbacka: www.kungsbackasenioren.se  

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och 
religiöst obunden organisation för alla 
som har rätt till pension i Sverige, oavsett 
ålder. SPF Seniorerna driver opinion i 
såväl traditionella som digitala kanaler. 

Välkommen som medlem -  
tillsammans blir vi starkare! 

Vårt mål är att göra livet bättre för alla seniorer, dels genom att erbjuda 
trevlig gemenskap och dels genom att förbättra villkoren för seniorer i 
samhället. Och ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Oavsett om du 
deltager i våra aktiviteter, kurser, resor eller kommer till våra träffar så 
lönar  det sig att vara medlem!  För 250 kronor i årsavgift får du bland 
annat 9 nummer av Tidningen SENIOREN (kostar normalt 395 kronor) 
och massor med andra förmåner.  

SPF Seniorerna Onsala är en av cirka 800 föreningar i 27 distrikt som 

arbetar för en aktiv livsstil som bidrar till livskvalitet och hälsa. Det ska 

vara roligt och meningsfullt att vara medlem i SPF Seniorerna. På våra 

träffar möter du på ett enkelt sätt både nya och gamla vänner.  

http://www.spf.se/

