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Program hösten 2022 

 

Bilden är från lunchen den 2 juni på Villa Odinslund i Örgryte. 

 

Du hälsas hjärtligt välkommen till ett program, laddat med 
mängder av härliga aktiviteter, som vi hoppas ska kännas 
lockande att delta i! 

Vi ses och trivs tillsammans i höst!!! 
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Månadsmöten 
 

Onsdagar klockan 11.00 i Redbergskyrkan, Landerigatan 9. 

 
Du når hit enklast med spårvagn linje 1 eller 3, hållplats Stockholmsgatan. 
Buss 62 från Skår går till Redbergsplatsen där man kan ta spårvagnen. 
 
Anmälan senast måndagen innan mötet, till Bibbi Löwed, mail: 
bibbilowed@gmail.com alt. 076-375 18 79. 

 
Kostnad 50:- (förutom 15/12 då kostnaden är 100:-) OBS! vi tar gärna swish: 
nr 123 1333 384. 
 
OBS! anmäl alltid förhinder till Bibbi. Vid uteblivelse utan avanmälan 
debiteras kostnaden. 

 

14 september Sir Bourbon Dixieland Band 

  
Höstens första månadsmöte har mottot ”glad och lättillgänglig jazz”. 
Kom, lyssna, njut och fika till dessa härligt svängiga spelmän!  
 
 
 

12 oktober Lars-Gunnar Andersson, svensk 
 språkvetare och professor emeritus  

   
Om Göteborgsdialekter – språkvetaren vid Göteborgs universitet har 
djupdykt bland göteborgska ord som ”parra”,”kombarris” och 
”snörflösa”. Allt för att beskriva den melodiska dialekten på Västkusten. 
Göteborgskan är en central del av många göteborgares identitet samt 
dessutom en av landets mest älskade och välkända dialekter. 

mailto:bibbilowed@gmail.com
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9 november Kenth Åkerman, inspiratör, föreläsare, 
 författare 

  
Sju tankar om att må som bäst! Kent kommer att dela med sig om att 
känna sig behövd, vara i ett sammanhang och vara bekväm med sin 
självsamhet. Att tänka lösning istället för låsning, att gå från problem till 
möjlighet m.m. Kom och lyssna till en inspirerande föredragshållare! 
 
 
 
15 december Julfest med kören Stämbanden  
OBS Torsdag!  

  
Kören Stämbanden med sina 17 körsångare kommer att underhålla 
oss vid vår traditionella julfest. Kören leds av dirigent och pianist 
Marcin Gluch. Det blir musik från Povel Ramel, musikaler, folkvisor till 
julsånger. Marcin kommer även att på flygeln framföra musik av bl a 
Tim Evans, så vi kan se fram emot att få njuta god musik i härlig 
julstämning. 
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Utflykter/ studiebesök 
 
Anmälan till utflykter/ studiebesök sker till Ann-Katrin Blomster, 
mail: ankablomster@gmail.com alt. 073-539 95 81.  
 
Sista anmälningsdag står under respektive programpunkt. 
 
OBS! Om du ej kan närvara, anmäl detta till Ann-Katrin! Vid 
uteblivelse utan avanmälan debiteras kostnaden. 
 
Under respektive aktivitet står eventuell kostnad samt betalningssätt. 
 

 
 
Torsdag 8 september Göteborgs stadsmuseum – Augusta 
Kl. 11.00 samt därefter  Lundin – Sveriges första modehus 
lunch på Golden Days 

  
Augusta Lundin anses vara den allra första haute couture-sömmerskan  
i Sverige och öppnade 1867 sin ateljé. Utställningen visar mer än  
50 enastående plagg från 1880-tal till 1930-tal, däribland Selma  
Lagerlöfs 70-årsklänning och ett flertal kreationer från Blanche Bondes  
garderob. Uppbyggda scenografier ger en ingång både till  
sömmerskornas lokaler och de eleganta kundernas salonger. 
 
OBS! Anmälan senast den 2 september både till museibesöket och  
lunchen. Betalning sker av var och en på plats på museet och Golden 
Days. Museikort gäller. 
 
 
 
 

mailto:ankablomster@gmail.com
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Måndag 17 oktober Bussrundtur – ”Kongahälla” - den 
Kl. 08.30 – ca 17.00 centrala orten i Nordens gamla historia 

  
Bussen avgår från Församlingshemmet, Örgryte Nya kyrka, 
Herrgårdsgatan 2. Kom i god tid då bussen avgår 08.30! 
 
Resan avser att besöka platser runt Kungälv. Dessa orter har olika  
sagor och andra berättelser i sin gamla historia från tidig medeltid fram 
till våra dagar. Resan kommer att växla mellan fika på Alfhems  
Värdshus på Ale golfklubb – lunch på Nordiska Folkhögskolan, 
Kungälv och intressant historia. 
Anmälan senast 6/10. 
Kostnad: 300 kr per person (400 kr för medföljande) som betalas in  
på bankgiro: 5063-7214 senast 12/10.  
OBS! Vid avanmälan senare än 12/10 debiteras kostnaden för  
resan. 
 
  

Tisdag 25 oktober Visning av Göteborgs universitets-
biblioteks äldre samlingar vid 

Kl. 10.00-11.30 Näckrosdammen, Renströmsgatan 2 

  
Anders Strinnholm, kulturarvssamordnare på Göteborgs UB, ger en 
visning av unika samlingar, bl.a. Hvitfeldtska samlingen med rötter 
tillbaka till när Göteborg blev en stad. Fika efteråt på Humanisten. 
Anmälan senast 18/10. OBS, max 40 personer. 
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Torsdag 1 december  Studiebeök på Studio Västsvensk 
Konservering –Förvaltningen för 

Kl. 10.00  Kulturutveckling 

                               
I Gamlestadens Fabriker ligger denna studio som arbetar med 
konservering och restaurering av känsliga och ömtåliga konst- och 
bruksföremål. Man erbjuder även långsiktiga strategier för förvaltning 
och bruk av kulturmiljöer och samlingar. Verksamhetschef Sara  
Roberts välkomnar oss till denna unika miljö. 
Spårvagn 4,6,7,8,9,11 till Gamlestadstorget eller buss 58, 510 och 513 
som stannar vid Kristinedal, därifrån tar man en promenad över till  
motsatta sidan. Adress: Gamlestadsvägen 2. 
Anmälan senast 24/11. OBS, max 20 personer. 
 
   

Mat, dryck och upplevelser 

  

Anmälan och eventuell kostnad se respektive programpunkt  
nedan. OBS! Meddela alltid förhinder för att undvika onödig 
kostnad för arrangören. 

 AFTER WORK på restaurang Leonardo, 
Olskrokstorget 

Torsdagar 29/9, Anmälan senast tisdagen innan till Barbro  
27/10, 24/11  Netz, mail: b.netz@telia.com 
 alt. 070- 660 69 77 
Kl. 16.00-18.00  Kostnad 130:- för en enkel måltid och ett  
 glas vin/öl som betalas på plats. 

mailto:b.netz@telia.com
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Torsdag 22 september  Lunch på Ester Mosessons gymnasium, 
Esters restaurang på Lindholmen 

Kl. 11.45-13.30 Adress: Lärdomsgatan 5. 

Färja från Stenpiren  
eller buss 16 till Här praktiserar och utvecklar eleverna sina 
Lindholmen gastronomiska färdigheter och service- 
 kunskaper. 
  Anmälan senast 11 september till Linda 

Frank, mail: linda.m.frank52@gmail.com alt. 
073-501 60 04 Kostnad 150:- för en 3-
rätters lunch. Betalas av var och en på plats.  
Inga kontanter, bankkort gäller. Ej swish. 

 
Fredag 21 oktober Lunch på restaurang Tvåkanten 

Kl. 12.00 Vi träffas på restaurang Tvåkanten, Avenyn 

 och äter en god lunch tillsammans. 
Anmälan senast 11/10  

 till Barbro Netz, mail: b.netz@telia.com alt. 
070- 660 69 77 

 OBS! Höstens menyer och priser är inte 
beslutade vid programmets tryckning. 

 
Torsdag 8 december Frukost på ett julsmyckat och vackert 

Hotel Royal, Drottninggatan 67 
Kl. 09.30 

  
Vi äter en ”sen” frukost tillsammans på ett stämningsfullt och julpyntat 
Royal samtidigt som vi får information om detta familjeägda hotell med 
historiska anor i hjärtat av Göteborg! Anmälan senast 1/12 till 
Barbro Netz, mail: b.netz@telia.com alt. 070- 660 69 77. 
Kostnad: 150:-/pp som betalas på plats. Max 25 personer. 

mailto:linda.m.frank52@gmail.com
mailto:b.netz@telia.com
mailto:b.netz@telia.com
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Välbefinnande 

          

Linedance, promenader, samtalsgrupper, bridge, 
GöteborgsOperan etc.  

 
Torsdag 15 september Linedance i samarbete med  
  Studieförbundet Vuxenskolan  
Prova på Gratis ”Linedance” är en amerikansk singeldans 
Kl.11.00-11.45 som är bra för minnet och mot  
  benskörhet. Dansen sker oftast till 
Därefter 22/9, 29/9,  till countrymusik och består av många 
6/10, 13/10, 20/10  kombinationsteg. Kom och upplev glädje
  i Linedance!!  
Kl. 11.00-11.45 Plats: Redbergsskolan, våning 4,  
  Örngatan 6   
  OBS! Max 25 personer 
  Anmälan senast 7/9 till kursledare Catia
  Rahimpour, mail:   
  crahimpour@hotmail.com,/ 070-939 52 11 
  Kostnad 175:- för 5 tillfällen och person. 
   
 
 
Onsdagar 21/9 Promenader från Stora Torp till 
5/10, 19/10, 2/11, Lyckans café 
16/11, 30/11  Samling kl. 10.45 vid frisersalongen i de 
  nybyggda husen mitt emot 5:ans  
  hållplats, Bögatan. Ingen anmälan  
  behövs. För mer information: Eva  
  Bergfeldt på tel. 073-750 03 56. 
 

mailto:crahimpour@hotmail.com
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Tisdagar 20/9, Ett gott samtal med lite fika mår vi  
18/10, 15/11, 6/12 alla bra av 
 Vi träffas i Dicksons hus, Danska vägen 

61A. Samtalen sker i små grupper och vi  
Kl. 10.00-11.30 pratar om hur vi har det i vardagen eller om 

aktuella frågor som berör oss.  
 Anmälan sker till Elisabeth Lindholm, 

senast fredagen innan träffen, på tel. 0703-
63 45 56 alt mail: 
elisabetannalindholm@gmail.com 

 Kostnad 20:- för fika som betalas på plats. 

 
Måndagar  Diskussionsklubb för herrar – Dicksons 
12/9, 10/10,  hus 
14/11, 12/12  Vårens succé fortsätter i höst då man  
  möts, diskuterar och upptäcker nya  
  perspektiv. 
Kl. 13.00-14.30 Anmälan till Anders Behn,   
  mail:anders@behn.se alt. 070-767 35 91 
 

Måndagar   Bridge 

Kl. 11.00-14.00 Spelas i Prästgårdsängen på måndagar. 
  Upplysningar lämnas av Eva  
  Waldenström, mail:   
  e.waldenstroem@gmail.com 
  alt 070-780 80 80.  
 

 
Operabiljetter – Vill du gå på GöteborgsOperan, kontakta Maimo 

Baumann så hjälper hon dig!  
Seniorpris på ”Brudköpet av Smetana” den 5/10 kl. 19.00 samt på 
”Hoffmans äventyr av Offenbach” den 29/11 kl. 19.00.  
OBS! Först till kvarn! 
Mail: maimo47@gmail.com alt.  070-719 65 68. 
 

 
 

mailto:elisabetannalindholm@gmail.com
mailto:e.waldenstroem@gmail.com
mailto:maimo47@gmail.com
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Våra aktiviteter i Medlemsbrev och på Hemsidan 

Vi kommer kontinuerligt att presentera våra aktiviteter i de 
månatliga medlemsbreven och de finns dessutom utförligt 

beskrivna på vår hemsida: www.spfseniorerna.se/orgryte 
 
Gå gärna in på vår hemsida och botanisera bl.a. under fliken 
Bilder/Evenemang där vi lägger ut foton från våra olika 
evenemang som ger en härlig tillbakablick!! 
 

 

Kontakter Styrelsen SPF Seniorerna Örgryte  

Namn Funktion Mobilnummer Mailadress 

Linda Frank ordförande 073-501 60 04 linda.m.frank52@gmail.com 

Ingegerd Alvbring kassör 070-829 89 57 imalv@hotmail.com 

Anders Behn ledamot 070-767 35 91 anders@behn.se 

Lars Bergfeldt ledamot 
vice ordf. 

070-825 88 40 bergfeldt45@gmail.com 

Bibbi Löwed ledamot 076-375 18 79 bibbilowed@gmail.com 

Barbro Netz sekreterare 070-660 69 77 b.netz@telia.com 

Gun Nybratt ledamot 070-308 86 67 gun.nybratt@gmail.com 

Ulrika Öberg ledamot 070-367 96 79 ulrika.oberg45@gmail.com 

Ann-Katrin 
Blomster 

adjungerad 073-539 95 81 ankablomster@gmail.com 

 

Valberedning 

Monica Påhlsson, ordf. monica.pahlsson@gmail.com 
070-743 46 63 
Maj-Britt Anckar, anckar@bredband.net 070-775 79 12 
Vibeke Carlander, vibeke.carlander@soundadvice.nu 0709-90 51 40 

 
 

http://www.spfseniorerna.se/orgryte
tel:070-8298957
mailto:imalv@hotmail.com
tel:070-6606977
mailto:b.netz@telia.com
tel:0703088667
mailto:gun.nybratt@gmail.com
tel:0703-679679
mailto:ulrika.oberg45@gmail.com
mailto:monica.pahlsson@gmail.com
mailto:anckar@bredband.net
mailto:vibeke.carlander@soundadvice.nu
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Övrig information: 
 
SPF Seniorerna Örgryte: 
Bankgiro: 5063-7214 
Swish: 123 1333 384  

 
 
OBS! Vi reserverar oss för eventuella program- och prisändringar 
som står utanför vår kontroll. 

 
 
Vår Hemsida: 
 
www.spfseniorerna.se/orgryte 
 

 

 

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

 
Se även Göteborgsdistriktets hemsida och kalendarium som går att nå 
från vår egen hemsida eller via deras hemsida: 
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/ 
 
Göteborgsdistriktets aktiviteter – anmälan sker till kansliet.  
Telefon: 12 17 59 alt. kansliet@spfgbg.se 
 

 
 
 
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan 

 
 

http://www.spfseniorerna.se/orgryte
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/goteborgsdistriktet/
mailto:kansliet@spfgbg.se
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