
Till dig som är medlem i SPF Seniorerna Örgryte 
Information från styrelsen 

 
Äntligen vår och nästan sommar – i år mer välkommen än någonsin! Nu ser vi framåt 
med förhoppningen att snart kunna mötas igen. 
 
 

Årsmötet per capsulam den 7 april 
Årsmötet gick av stapeln som planerat men i år ändå så annorlunda. Protokoll från mötet 
finns att läsa på föreningens hemsida. En delvis ny styrelse har bildats. Vi säger varmt tack 
till Ann Westin och Ragnar Domstad för deras fina insatser och hälsar Eva Almkvist och 
Anders Behn hjärtligt välkomna.  
 
 

Månadsmötet i maj  
Månadsmötet den 12:e maj är inställt.  
 
 

Folkhälsovecka med föreläsningar, bangolf och promenader 
Under vecka 20 den 17-21 maj arrangerar SPF Seniorerna nationellt en Folkhälsovecka 
med digitala föreläsningar inom olika hälsoområden. Några exempel på veckans 
föreläsare: 
 
Sofia Åhman, idrottsläraren som klivit in i våra vardagsrum med sin härliga hemmagympa. 
Maj-Lis Hellenius, läkare och forskare med fokus på att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar 
Bertil Marklund, professor i allmänmedicin och folkhälsa på Göteborgs universitet. 
Hela programmet hittar du på www.spfseniorerna.se/folkhalsovecka 
 
För er som vill spela minigolf under Folkhälsoveckan har vi bokat in oss på Gullbergsbro 
Bangolf i Kärralund tisdag 18 maj och torsdag 20 maj klockan 12-15. Förutom en 18-håls 
minigolfbana (60 kr) finns även en 18-håls äventyrsbana (80 kr). Ett café med 
utomhusplatser finns på anläggningen. Adress: Nedanför Lisebergs Camping på 
Olbersgatan. Närmaste spårvagnshållplats är Welandergatan (linje 5). Fri parkering finns 
alldeles intill anläggningen. 
 
För att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer får vi tänka på att hålla avstånd 
och spela i mindre grupper, maxantalet per grupp är 8 personer men 4 personer brukar 
vara ett lagom antal. Mer information av Elisabet Lindholm, 0703-63 45 56 

 
 
Promenader 
Promenaderna med Eva Bergfeldt till Delsjön fortsätter som tidigare. Följande datum 
gäller: 19/5, 2/6 samt 16/6. Samling kl.10.45 vid frisersalongen i de nybyggda husen mitt 
emot 5:ans hållplats ”Bögatan”. Mer information: Eva Bergfeldt 073 -750 03 56. 

http://www.spfseniorerna.se/folkhalsovecka


Promenaderna fortsätter i höst med start den 1 september. Samtliga datum för hösten 
anges på hemsidan och i det kommande programbladet. 
Vi startar gärna fler promenadgrupper och söker fler gruppledare. Är du intresserad att 
leda en promenad? Vi hoppas på förslag på bra rundor. Både korta och långa, lite lättare 
och lite snabbare. Kontakta Ulrika Öberg, se nedan. 
 
 

Äntligen! Vi möts igen hos Leonardo  
Buffén är dukad, vin kan beställas och vi sitter med tryggt avstånd. Följande datum är 
reserverade: 27/5, 24/6, 29/7 och 26/8 kl 16-18. Hör av dig till Barbro Netz för frågor 
och anmälan, kontaktuppgifter se nedan. 
 
 

Nytt för i sommar med mer att göra 
Mer än någonsin längtar vi efter att få delta i olika sociala sammanhang. Vi planerar för 
olika aktiviteter och hoppas att många kan hitta något som passar. I skrivande stund finns 
vissa aktiviteter vi håller öppna än så länge, beroende på den osäkerhet som pandemin 
innebär. Ring eller mejla kontaktpersonerna nedan om du är intresserad, så får du veta 
mer. Anmäl dig senast måndag kl 18 i samma vecka som aktiviteten är. Kostnad för 
inträde, lunch eller fika betalas av var och en. Några av aktiviteterna kan medföra 
begränsningar i antalet platser. Först till kvarn gäller. Eventuellt kan fler aktiviteter 
tillkomma. Alla aktiviteter hittar du på vår hemsida, som just nu är under omarbetning för 
att göras mer informativ.  
 
 

Juni 

Dag Aktivitet Tid kl Anmälan och 
frågor  

9 
 

Bangolf vid Gullbergsbro 
 

11-13 Bibi Löwed 
076-375 18 79 

16  
 

Mötesplats Stenpiren för färjetur till 
Eriksberg. Lunch på BAKA 
Stenugnsbageri då Ove Andersson ger en 
kavalkad över Göteborgs varvs historia. 

11.00 Linda Frank 
 

23 Vid tre tillfällen i sommar gör vi enkla 
nedslag på gamla kyrkplatser i Örgryte 
och i staden. Tillfälle 1 med start vid 
Härlanda g:a kyrka. Därefter fortsätter vi 
gemensamt med spårvagn till S:t Pauli 
kyrkan.  

13.00 – 
ca 14.30 

Anders Behn 

24 After work hos Leonardo 
 

16.00–18.00 Barbro Netz 

30  Mötesplats Stenpiren för färjetur till  
Sjömagasinet med lunch 
 

12.00 Eva Almkvist 

  



Juli 

Dag Aktivitet Tid kl Anmälan och frågor  

7 Besök på gamla kyrkplatser. Tillfälle 2 
Domkyrkan 

13.00–14.00 Anders Behn 

14 Promenad o fika i trädgårdsföreningen 11.00 Linda Frank 

21 Tillfälle 3. Nedslag i Örgryte historia på 
gamla kyrkplatser. Örgryte g:a kyrka 

13.00–14.00 Anders Behn 

28 Bangolf vid Gullbergsbro 
 

11.00–13.00 Ingegerd Alvbring 

29 After work hos Leonardo 
 

16.00–18.00 Barbro Netz 

Augusti 

4 Konstmuseets utställning ”Brännpunkt 
Europa”. Fika efteråt  

11.00 Eva Dufva 

11 Botaniska trädgården med fika 12.00 Elisabet Lindholm 
0703-63 45 56 

18 Bangolf vid Gullbergsbro 
 

10.00–12.00 Elisabet Lindholm 

25 Bangolf vid Gullbergsbro 10.00–12.00 Elisabet Lindholm 
 

26 After work hos Leonardo 
 

16.00–18.00 Barbro Netz 

 
 

Höstens aktiviteter 
Ett programblad med höstens alla planerade aktiviteter kommer att skickas ut som brev 
till samtliga medlemmar i början av augusti.  
 
 

Välkommen! 
Vi hoppas att du ska känna trivsel och gemenskap i vår förening. Du ska alltid känna dig 
välkommen att delta i föreningsarbetet med det du tycker är roligt och i en omfattning 
som passar dig. Det kan gälla idéer, praktisk hjälp vid månadsmöten, som mentor och 
stöd för nya medlemmar eller genom att skapa intressegrupper inom något område som 
flera kan samlas kring och mycket mer. Om du har skaffat eller gjort någon ändring när 
det gäller E-postadress är vi tacksamma för besked. 
 
Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss i styrelsen med tankar, frågor och 
förslag eller annat. 
 
 
 

 
Styrelsen för SPF Seniorerna Örgryte 
genom Linda Frank 
 



Kontaktuppgifter till styrelsen 

Namn Funktion Mobilnummer Mailadress 
Linda Frank ordförande 073-501 60 04 linda.m.frank52@gmail.com 

Eva Almkvist ledamot 070-861 32 06 almkvist.eva@telia.com 

Ingegerd 
Alvbring 

kassör 070-829 89 57 imalv@hotmail.com 

Maimo 
Baumann 

ledamot 070-719 65 68 maimo47@gmail.com 

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

Eva Dufva vice ordförande 070-883 17 81 eva.dufva@telia.com 

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

Gun Nybratt Ansvar för 
medlemsregister 
och hemsida 

070-308 86 67 gun.nybratt@gmail.com 

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

 

Webbadress till föreningen www.spfseniorerna.se/orgryte 
 
 
 
 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan 
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