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’ 
Välkommen till höstens program 2022 
	
Som tidigare kommer vi att ha våra månadsmöten i ICA:s kontorsbyggnad på Mejerigatan 1 
en trappa upp (hiss finns). Hållplatsen ligger precis intill lokalen.  
 
Efter en kort föreningsinformation följer ett föredrag med efterföljande frågestund. Därefter 
går vi gemensamt lite längre bort i korridoren till JP´s restaurang där det blir lunch. Vi 
avslutar cirka klockan 15.00. 
 
Kostnad 80 kronor som betalas kontant 
 
Välkomna! 
 
Lunchmöten 
Vi träffas och tar en bit mat på JPs restaurang på Mejerigatan 1. 
 
Start: klockan 13.00 
Anmälan till Inga-Lill Bergh senast fredag förmiddag veckan innan,  
tel: 073 - 700 65 70. 
 
Pris: 85 kronor. 

 
- 26 september 
- 24 oktober 
- 28 november 
  

Canasta ett tillfälle att spela sina kort väl 
Vill du vara med och spela canasta är du varmt välkommen. Vi träffas sex gånger under 
hösten (ändrat till torsdagar): 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 
november. 1 december är det final.  
 
Tid: kl. 11.00 - 15.00. 
 
Kostnad 25 kronor (kaffe och smörgås). 
 
Vi håller till i föreningslokalen på Ostgatan 20 i Kallebäck.  
 
Du är varmt välkommen att delta. 
 



Anmäl dig senast måndagen innan till Inga-Lill Bergh tel: 0737 - 00 65 70.	eller mail:	
ingalillbergh@hotmail.com 
 
Månadsmöten 
Kom med på våra populära månadsmöten för intressanta upplevelser. Efter mötet blir lunch. 
 
Plats: Mejerigatan 1. Start: 12.00 (OBS ny tid) Pris: 80 kronor kontant. 
 
 
19 september 
 

 
 
Radio-och tv-profilen Tomas Tengby ger oss  anekdoter och upplevelser från  
sin tid som programledare på SVT och SR. Rubrik: Bakom kulisserna. 
 
 Anmälan senast 12 september till Inga-Lill Bergh tel: 073 - 700 65 70.		
		eller mail:	ingalillbergh@hotmail.com 
 
24 september; Resa: ”Tyska vinvägar”. Sex dagar.  Se program på vår hemsida och  
Rolfs Flyg&Buss 
 
Anmälan senast 30 juni till Ann Jalve 0704 – 09 26 44. E-post: anjalve@gmail.com 
	 
Förskottsavgiften, 1.000 kronor debiteras via inbetalningskort direkt efter anmälan. 
    
Slutbetalning senast 10 augusti. 
 
13 oktober:  

 

 
 
Promenad.  
Jenny Schaub berättar om Örgryte under rubriken; Från Herrgård till funkis.   



 
Pris: 150 kronor. 
 
Anmälan senast 10 oktober till Ann Jalve, tel: 070 - 40 926 44 eller mail: ajalve@hotmail.com	
 
Vi träffas vid Tempo på Sankt Sigfridsgatan klockan 11.00. 
Promenaden, ca 2 km tar cirka 1,5 timma. Vi går i långsam takt. 
 
17 oktober 

 
 
 
Bankrådgivarna Agneta Holmberg och Marie Berg från Nordea kommer att med jurister från 
Familjens Jurist i Göteborg ge oss en guidning oss under rubriken: Ekonomipejl. 
 

- hur kan jag tänka och göra skillnad med mitt sparande 
- framtidsfullmakt och testamente – vad är viktigt att tänka  

 
Anmälan senast 11 oktober till: Alf Lernestam, tel: 070 - 611 44 14 eller mail: 
alernestam@gmail.com 

   
 
21 november 
 

 
Thomas Fuxborg, presstalesman hos Polisen i Göteborg ger oss en lägesbild över 
Göteborgs kriminalitet.  
 
Anmälan senast 14 november till: Kerstin Sondelius Rubarth  
tel: 0732 - 28 25 28 eller mail:	kerstin.rubarth@gmail.com 
 
12 december.  
 
Julmötet med julbord på JP´s restaurang    



 
Möt dina vänner i föreningen – kom i julstämning, njut av traditionella julrätter inklusive öl och 
jul julmust. 
 
Vi bjuder på glögg. 
Snaps till självkostnadspris. 
       
Anmälan senast 1 december. 
Pris: 330 kr. Betalning gäller som anmälan. 
Betalas via SPF Skårs bankgiro: 177 – 1575 

 
Aktiviteter som distriktet planerar under hösten 
22 september Musiklunch på Odd Fellow med Frölunda storband kl. 12-15. 
 
Bokmässan 22-25 september.  
 
Bio på Aftonstjärnan 
24 augusti, 28 september, 26 oktober samt 30 november 11-15 
 
29 november. Konsert med Svenne Dahlberg Micaela Sjöstedt och Eric 
Gullbrandsen Betlehemskyrkan 12-14 
 
 Till alla arrangemanget kommer en riktad inbjudan cirka 1 månad innan aktuellt datum. 
 
Ytterligare arrangemang ligger i planeringsfasen och kommer att presenteras i 
Medlemsinformation Aktuellt som kommer varje månad. 
 
SPF Skår - styrelse 
 
Ordförande 
Kerstin Sondelius Rubarth, tel 0732 - 28 25 28, e-post:	kerstin.rubarth@gmail.com 
Sekreterare 
Alf Lernestam, tel: 070 - 611 44 14, mail: alernestam@gmail.com 
Kassör 
Bo Nordell, tel: 031 - 408 797 
Ledamot  
Inga-Lill Bergh, tel: 073 – 700 65 70 
Ledamot 
Ann Jalve, tel: 070 - 409 26 44 
Ledamot 
Tina Kårlén, tel: 070 - 346 01 26 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Hemsida: www.spfseniorerbna/se/skar 

                                    E-post: spfskar@gmail.com 



	
		
		
 


