
 

 
 

PROGRAM  
Hösten 2022 

 

 

 
Lindome ån i höstskrud

Avgift till aktiviteter betalas till följande konton: 
   

  Bankgiro-nummer 5418-9287  
  Swish-nummer 1231 66 13 39  

   
Kom ihåg att skriva avsändare samt 
vilken aktivitet du avser att betala. 

 
All information om aktiviteter finns löpande på vår hemsida  

 
www.spfseniorerna.se/sagsjon 

 

http://www.spfseniorerna.se/sagsjon


 
 
MEDLEMSMÖTEN KL. 12.00 

Torsdag den 8 september 
Ekenkyrkan Kållered  
Avgift 50 kr 
 

”Sätt färg på tillvaron”, spelmännen Kenneth & 
Kenneth ”Duokomp” spelar och sjunger bland 
annat 60 tals musik. 

 

Torsdag den 13 oktober 
Johanneskyrkan Lindome 
Avgift 50 kr 
 

Flottans Mäns Sångkör, kommer till oss och 
sjunger blandade visor från förr och nu. 
Sånger om havet och dess män samt evergreens 
av bl a Evert Taube och Lasse Dahlquist. 

 

Torsdag den 10 november 
Ekenkyrkan Kållered 
Avgift 50 kr. 
 

Tomas Tengby, journalist, författare, moderator 
så går det till att göra TV och radio. Tomas  
berättar utifrån sina erfarenheter och om 
utvecklingen genom åren. 

 

Torsdag den 8 december 
Johanneskyrkan Lindome  
Avgift 100 kr 
 

Jultallrik serveras. Förhandsanmälan till Maj-Britt 
Fröberg telefon 0730-936758 senast torsdag den 
1 december. 
Stjärnans Förskola, kommer och sjunger jul- 
och luciasånger för oss  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
STUDIEBESÖK 
 
För studiebesöken gäller: 
Anmälan görs på medlemsmöten eller till Eva 
Malmfors på tel. 0707-19 61 04 eller på mail 
evamalmfors@hotmail.com  
Viktigt! Vid betalning kom ihåg att skriva 
avsändare och vilken aktivitet som avses. 
Anmälan är bindande efter sista 
anmälningsdag. 

 
Torsdagen den 22 september kl. 11.00 
Slottsskogens gamla polisstation  
 
Vi får höra hur man här i början av 1900-talet tog 
hand om busarna i parken. 
Avgift 30 kr/person inkl. kaffe 
Anmälan och betalning senast den 14 september. 
Begränsat antal till 25 personer. 
Samling utanför polisstationen i Slottsskogen 
(nedanför klockstapeln) 
 

Torsdagen den 20 oktober kl. 11.30 
Quality Hotel The Weaver 

 
Vi får en rundvandring i det nya hotellet. 
 
Avgift 30 kr/person 
Anmälan och betalning senast den 12 oktober. 
Begränsat antal till 30 personer. 
Besöket tar ca 1 timma 
Efter besöket har vi möjlighet att luncha i hotellets 
restaurang till självkostnadspris. 
Samling Göteborgsvägen 91 Mölndal 
 

Torsdagen den 17 november kl. 11.00 
Mölndals Museum 

 
Malin Broby berättar om ”Lyx från Lindome” och 
om den nyss gjorda torpinventeringen 
 
Avgift 35kr/person 
Anmälan och betalning senast den 9 november. 
Begränsat antal till 20 personer 
Besöket tar 1 timma. 
Samling Mölndals Museum 
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AKTIVITETSGRUPPENS NYA 
UPPTÅG  
Gruppen startar nya intressanta aktiviteter som 
informeras ut via mail löpande för anmälan. 
Några aktiviteter finns klara för anmälan, se 
nedan och på vår hemsida. 
Detaljerat program: 
www.spfseniorerna.se/sagsjon 

 
Teater lördag den 11 juni 
Så som i himmelen 
Vi reser till Malmö och ser Så som i himmelen på 
Malmö Opera Stora scen. En övernattning på 
Quality Hotel The Mill. 
 
Bokning/Avbokning: Kontakta Barbro Niklasson, 
telefon 0707-57 12 34 eller på mail 
barnarp1946@gmail.com 

 
Kryssning måndag den 22 augusti 
Sensommarkryssning Köpenhamn Oslo med 
DFDS Seaways moderna kryssningsfartyg med 
avresedatum 2022-08-22.  
Följ med på en fin resa genom Öresund och 
längs den skånska kusten och följande morgon 
med färjan segla genom den vackra Oslofjorden. 
 
Bokning/Avbokning: Kontakta Boris Lundqvist, 
telefon 0709-39 06 52 eller på mail 
borislundqvist@yahoo.se  
 
Betalningsvillkor för resor genom Rolfs Flyg o 
Buss: 
Betalning: Faktura skickas från researrangören 
Rolfs Flyg och Buss. Resenären betalar 
direkt till researrangören. 
Resevillkor: se researrangörens 
hemsida https://www.rolfsbuss.se 
 

Utflykt till Vinga torsdag den 7 juli  
Påstigning vid Lilla Bommen. Avresa klockan 
12.00, åter till Lilla Bommen klockan 16.30 
Medtag gärna egen fika. Finns möjlighet till lättare 
förtäring på båten. 
 
Anmälan till: Ulla Berg. Telefon 0738-36 60 24 
eller epost ullaberg@ymail.com 
Betalning till SPF Sagsjöns bg 5418-9287, uppge 
namn och aktivitet när du betalar. 
Pris 295 kronor/person. 
Du som anmäler dig efter 1:a maj vänligen 
kontakta Ulla Berg om möjlig plats. 

 

Shaffel på John Scott´s i Mölndal 
Under hösten planeras ett besök på John Scott´s 
i Mölndal för att spela shaffel. Vi börjar med 
mingel och efter spel avslutar vi med något 
ätbart. Mer information kommer under hösten via 
mail. 

 
Poängpromenad i Gunnebo tisdag den 
13 september klockan 11.00 

Efter promenad i omgivningen grillar vi vår 
medhavda matsäck. Senap o ketchup finns på 
plats. Mötesplats; kör längs med John Halls väg 
förbi vaktstugan och parkeringen (upp till 
Gunnebo slott),  sväng därefter vänster till 
badplatsen in till Rådasjön. Parkeringsnr 312 36   
Kontaktperson: Ulla Berg telefon 0738-366024,  
Inga-Lisa Persson telefon 0705-277778 

 
PROMENAD tisdagar udda veckor 
Start 27 september kl. 11.00 
Var: Vandringsleder i vårt närområde. Information 
sänds ut löpande via e-post. 
Kontaktpersoner 
Maj-Britt Fröberg  tel. 0730-93 67 58 
Eva Malmfors        tel. 0707-19 61 04 
Birgit Johansson tel. 0709-78 51 57 

 

SPF-KÖREN Treklangen 
Start onsdag 21september kl. 10.00  
Var: Centrumkyrkan i Kållered  
Körledare: Mari-Anne Muntz 
Kontaktpersoner:  
Gunvor Hallerfors tel. 0709-76 06 55 och Lena 
Ryberg tel. 0703-55 00 12. 
 
Alla medlemmar är välkomna. Inga förkunskaper 
krävs! 
 
OBS att deltagarna i kören måste anmäla sig 
senast två veckor innan start till Anna-Karin 
Feragen på SV, tel.0722-00 36 50 eller på e-post 
till anna-karin.feragen@sv.se 
 

BOULE onsdagar 
Start 7 september kl. 10.00  
Kontaktperson:  
Tommy Warnström tel.  0703-53 99 26  
Var: Boulehallen Lindevi i Lindome 
Avgift: 100 kr/5 ggr betalas på plats, kontant eller 
med Swish  
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Välkommen att bli medlem i SPF Seniorerna Sagsjön! 

 
 
SPF Seniorerna Sagsjön har ca 300 medlemmar. Medlemskapet ger gemenskap och 
meningsfull sysselsättning. 
 
Som medlem får du förmånliga försäkringar och rabatter. Vi välkomnar nya medlemmar. Som 
medlem betalar du 275 kr per år och får då också månadstidningen Senioren och tillgång till 
vårt programutbud. 
 
Vill du bli medlem, kontakta vår kassör eller någon annan i styrelsen. Du kan också anmäla 
dig på vår hemsida. Medlemsavgiften administreras numera centralt, vilket innebär att 
Förbundet skickar ut inbetalningskort.  
 
Du som redan är medlem, tag gärna med en god vän till en aktivitet för att ”pröva på”.  
 
All information om våra aktiviteter finner du på vår hemsida www.spfseniorerna.se/sagsjon 
 

Styrelsen 
Ordförande     Peter Jansson  0799-79 69 22  
Vice ordförande/ Medlemsreg.ansvarig  Staffan Holmgren 0706-99 88 35  
Sekreterare    Maj-Britt Fröberg  0730-93 67 58 
Kassör     Ingrid Fischer  0702-78 80 34 
Programansvarig    Tore Nilsson  0705-50 78 18  
Studiebesöksansvarig    Eva Malmfors  0707-19 61 04  
Lotteri    Birgit Johansson  0709-78 51 57 
 
 
Adjungerad för special uppdrag. 
Hemsida och information   Torsten Fredriksson  0706-71 43 08  
Aktivitetsgruppen   Barbro Niklasson 0707-57 12 34 
 
  
 
Vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan. Kontaktperson Anna-Karin Feragen, 
 tel.0722-00 36 50, e-post anna-karin.feragen@sv.se -www.sv.se/molndal
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