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 Skår, Göteborg 
  

Välkommen till vårens program 2020! 

Vi har som vanligt våra månadsmöten onsdagar klockan 12.00 i Skårskyrkan, 
Skårsgatan 93 dit man kan ta buss 50 eller 62. Efter en kort föreningsinformation 
följer ett föredrag eller annan underhållning och efterföljande frågestund. Därefter 
blir det kaffe med smörgås. Vi avslutar ca kl. 14.30. Kostnad 80 kronor kontant! 
Välkomna! 

Onsdag 22 januari kl.12.00 

Månadsmöte i Skårskyrkan 

Om hjärtat stannar – vad gör man då?               
Hjärtläkaren Johan Herlitz, professor emeritus i 
prehospital akutsjukvård vid högskolan i Borås, 
har varit med och drastiskt förbättrat vården vid 
framför allt plötsliga hjärtstopp och hjärtin-
farkter. Vi får bl.a. lära oss vad som är viktigt att 

tänka på om någon skulle bli drabbad. Bindande 
anmälan senast söndag 19 januari till Ingrid 
Nylén, tel. 031-533442 eller 0733-261103. 

Fredagar 24/1, 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4 och 17/4 kl. 11-15 
Canastaträffar i Kallebäck 

Vi hoppas att ni vill fortsätta med att spela Canasta. Ett speltillfälle varar ca 4 
timmar. Vi träffas i en aktivitetslokal på Ostgatan 20. Dit kommer man med buss 
50, hpl Gräddgatan. Gå mot Netto ca 80m, gå sedan på framsidan längs med huset 
Ostgatan 18-22 till baksidan, för ingången ligger på den sidan av huset. Anmälan 
senast på tisdagen innan till Inga-Lill Bergh, tel. 073-700 6570. 

Måndagar 27/1, 24/2, 23/3 och 27/4 kl. 13 
Lunch på Restaurang Drottninggatan 

Vi fortsätter med lunchträffarna i vår, men på en annan restaurang. Restaurang 
Drottninggatan drivs i Stadsmissionens regi och erbjuder lunch till priset 80 kronor 
(endast kort) efter kl. 13. Vi kan tyvärr inte boka bord, så ni behöver inte anmäla er 
i förväg, utan vi samlas kl. 13 utanför restaurangen, adress Drottninggatan 33. 
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Onsdag 19 februari kl. 12.00 
Årsmöte i Skårskyrkan 

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas 
utlagda på plats före mötet. Obs! Detta är 
en stadgeenlig kallelse till årsmötet. Efter 
mötet kommer Lennart Palm, ”melodi-
kryssets okrönte kung”, att underhålla och 

leda oss i en musikalisk quiz. Lotteri. Lotterna köps vid ankomsten. Max. 2 lotter per 
person. Bindande anmälan senast söndag 16 februari till Solveig Rohlin, tel. 031-
184399 eller spfskar@gmail.com. 

Onsdag 18 mars kl. 12.00 

Månadsmöte i Skårskyrkan 
 
 

 

 

 

 

 
Göteborgssymfonikernas förre pianist Erik Risberg, som leder de underhållande före-
läsningarna i ”klassisk kuriosa” i Stenhammarsalen i Konserthuset berättar för oss om 
kompositören och människan Ludwig van Beethoven samt spelar på piano några väl 
valda stycken. Bindande anmälan senast söndag 15 mars till Ingrid Nylén, tel. 031-
533442 eller 0733-261103. 

Onsdag 25 mars kl. 13.30 
Studiebesök med lunch på hotell Eggers 

 Vi börjar med att äta lunch i hotellets 
matsal. Därefter gör vi en historisk 
vandring genom hotellet med hotell-
direktören Jessica Vialleton som guide. 
Max. 20 personer. Kostnad 195 kronor. 
Adress: Drottningtorget 2. Bindande 
anmälan senast fredag 20 mars till Hans 
Lindberg, mobil 073-034 7090 eller e-post 
hansjorgenlindberg@gmail.com. 
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Onsdag 15 april kl. 12.00 
    Månadsmöte i Skårskyrkan 

”Gunnebo – Carl Wilhelm Carlbergs 
mästerverk”. Johanna Lindén, intendent på 
Gunnebo slott, berättar om slottet, dess 
historia, om verksamheterna där och om Carl 
Wilhem Carlberg, Göteborgs förste 
stadsarkitekt, utnämnd 1775, som även bl.a. 
ritat Domkyrkan. Lotteri. Bindande anmälan 
senast söndag 12 april till Hans Lindberg, 
mobil 073-034 7090 eller e-post hansjorgenlindberg@gmail.com. 

Onsdag 13 maj kl. 12.00 

Månadsmöte i Skårskyrkan 

Björn Gremner från Antik Väst, 
berättar om det ostindiska porslinet 
från 1600- och 1700-talet. Han ser 
gärna att mötesdeltagarna tar med 
sig föremål av japanskt och/eller 
kinesiskt porslin (max 2 per person) 
för värdering. Bindande anmälan 
senast söndag 10 maj till Ingrid Nylén, 
tel. 031-533442 eller 0733-261103. 

         

Onsdag 27 maj kl. 8.00 

En härlig vårutflykt till Falbygden med Kata 
Gård i Varnhem, Cesarstugan mm. 

Buss avgår från Sankt Sigfridsgatan 85 (polisens 
parkering) kl. 8.00. Vi får under denna resa ett brett 
perspektiv på vad den svenska historien kan visa upp. 

Själva Falbygden utgör den del av vårt land, som av många anses vara ursprunget till 
det svenska riket. Förmiddagskaffe serveras i anrika Café Nordpolen i Vara varefter vi 
åker till Varnhems Klosterkyrka där vi bekantar oss med en historisk miljö där många 
svenska stormän och några kungar ligger begravda. Alldeles intill ligger en ännu äldre 
kyrka och en stormansgård från Vikingatiden, som upptäckts genom nya utgräv-
ningar. Här får vi bl.a. höra om hur livet gestaltade sig för gårdens ägarinna Kata, som 
gett gården dess namn. Dessa fynd har i många delar ändrat på Sveriges historia. 
Efter detta besök tar vår buss oss till Cesarstugan i Östra Tunhem utanför Falköping 
där vi tar ett tusenårigt kliv i förhållande till förmiddagens upplevelser fram till 1900-
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talet med ett besök på utställningen "Bondens År" som ligger i direkt anslutning till 
Cesarstugan. Här får vi ett intressant perspektiv på vårt lands utveckling under tusen 
år, vilket presenteras med humor och intressanta vinklingar. Därefter äter vi lunch i 
Cesarstugans restaurang. Vi avslutar dagen med ett stopp vid Falbygdens Ost där vi 
får en kort introduktion i bussen om det senaste inom ostvärlden. Vi får självfallet 
också möjlighet till inköp, och eftermiddagsfika kan intas i deras cafeteria till egen 
kostnad under stoppet. Beräknad hemkomst till Göteborg ca kl. 18. Bindande 
anmälan senast 13 maj till Solveig Rohlin, tel. 031-184399 eller spfskar@gmail.com. 
Resan kostar 690 kronor vid minst 30 deltagare och betalas senast 15 maj genom 
insättning på SPF Skårs bankgirokonto 177-1575. Glöm inte att ange namn, så vi vet 
vem som betalt. 
 

Höstresa 2020  
Resa till Makarska i Kroatien 

Styrelsen har valt en resa till Makarska i 
Kroatien den 27/9 – 4/10 2020. Resan anordnas 
även denna gång av Rolfs Flyg & Buss som total-
arrangör. Vi har bokat för en grupp på 25 
personer. En beskrivning av resan bifogas detta brev på ett separat papper. Kostnad 
9875 kronor vid minst 25 anmälda. Intresseanmälan görs senast 13 mars 2020 till 
Hans Lindberg, mobil 0730-347090 eller e-post hansjorgenlindberg@gmail.com. 

Inbetalning av årsavgiften för 2020 skall göras senast 31 januari till SPF Seniorerna 
Skårs bankgirokonto 177-1575.  Årsavgiften är 225 kronor för ordinarie medlem och 
60 kronor för vänmedlem. Ett inbetalningskort för SPF Skårs bankgirokonto finns 
bifogat (utom för nyblivna medlemmar, som redan betalat avgiften för 2020). Ange 
namn på blanketten eller då ni betalar via internet. 

SPF Seniorerna Skårs styrelse:  

Ordförande: Hans Lindberg, mobil 073-0347090 eller hansjorgenlindberg@gmail.com 

Sekreterare: Solveig Rohlin, telefon 031-184399 eller e-post: spfskar@gmail.com 

Kassör: Bo Nordell, telefon 031-408797 

Ledamot: Ingrid Nylén, telefon 031-533442 eller mobil 073-3261103 

Ledamot: Inga-Lill Bergh: mobil 073-700 6570 

SPF Seniorerna Skårs hemsida: https://www.spfseniorerna.se/skar 

Här hittar ni bl.a. våra tidigare terminsprogram och reportage från våra senaste resor. 

Av distriktets aktiviteter i vår kan nämnas: 10/3: Fika och film samt 12/5: Fika och 
konsert på Aftonstjärnan, 20/3: Friskvårdsmöte, 21 – 23/4 2020: Seniormässan. 
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