
 

       SPF	Seniorerna	Ullevi	

        

Program	våren	2017	

Välkommen	som	medlem	i	vår	förening!	

Vi	träffas	en	onsdag	varje	månad	kl.	11.00	

i	S:t	Jakobs	Kyrka,	Parkgatan	4.	

Program hösten 2022



MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2022

Onsdag 17 augusti klockan 11.00
Musikgruppen DuoKomp
Vi inleder höstens månadsmöten med
underhållningsprogrammet ”Sätt färg på
tillvaron” med sång och musik. Kenneth
Lundberg och Kenneth Ardehed, två
rutinerade musiker med omväxlande
bakgrund – allt från sångare på Stora
Teatern till professionella dansbands- 
musiker, ger oss prov på kända och
mindre kända melodier. Föreställningen 
avslutas med en musikquiz.

Onsdag 21 september klockan 11.00
Drömmen om ett bättre liv
Roger Bodin, f d verksamhetschef för
Emigranternas hus, berättar livfullt om
förhållandena när var 4e svensk, över
1 miljon, utvandrade till Amerika under
1800-talet och åren efter förra sekelskiftet.

Onsdag 19 oktober klockan 11.00
Mor Anna, SKF och Volvo
Bo Scharping frågar oss: ”Visste du att
om det inte funnits idoga väverskor som
arbetade för mor Anna på Sälgereds
Mellangård i Seglora, så hade SKF
och Volvo aldrig blivit av”.

Bästa medlem i SPF Seniorerna Ullevi 

Ett varmt Tack för att du fortsätter att stödja vårt viktiga arbete och för 
att du är med och ställer upp för alla seniorer. Som engagerad medlem 
i vår förening, SPF Seniorerna Ullevi, är du en viktig tillgång. Det är 
tillsammans vi kan bli bättre och våra frågor kan få större genomslagskraft 
i samhället! Vi är stolta över vår förening som i år fyller 30 år.

Vi hoppas att både trogna medlemmar och nya medlemmar ska hitta  
något intressant i höstens program. Du erbjuds bland annat musik,  
historia, konst samt en guidad sightseeing i Göteborg och avslutar året 
med en lite annorlunda lunch och senare vår Lucia. Kom till våra  
månadsmöten och andas in den positiva atmosfären tillsammans med  
andra medlemmar. Vi har också studiebesök, boule, bowling och  
pubkvällar bland annat. Läs, välj och anmäl dig! 

Mellan månadsmötena skickar vi ut gruppmejl innehållande aktuell  
information. Om du känner någon som har e-post men ej anmält den  
till oss så be att den personen gör det till lisbethmellby37@gmail.com

Vill du nå oss i styrelsen med tankar och idéer så finns våra telefon- 
nummer och e-postadresser här i programmet och på vår hemsida  
www.spfseniorerna.se/ullevi Löpande information finner du också i vår 
SPF Seniorerna-App. Behöver du hjälp att ladda ner appen så ring  
gärna Lars Höglund eller Lena Gustafsson.

Styrelsen önskar Dig en riktigt fin sommar och höst 2022 med förhoppning 
att vi ses!
Lena Gustafsson
Ordförande

Emigrationsströmmen gick via  
hamnen i Göteborg.



Tisdag 4 oktober klockan 13.15 
Färjenäsparken – vandring på  
arkeologisk mark
Kung Karl IX bygger en stad vid Västerhavet. 
År 1607 får Göteborg sina stadsprivilegier 
...men vad händer sedan? Mari Wickerts,  
arkeolog på Göteborgs Stadsmuseum reder 
ut begreppen under en timmas rund- 
vandring i den vackra och historiskt  
spännande parken.Vi träffas utanför kafé 
Flickorna på Färjenäs!
Anmäl fr o m 20/9 till Ulla Frang  
070-741 80 25 eller ulla.frang@gmail.com
Avgift: 60 kronor till pg 430 45 78-0  
senast 30/9 Max 20 deltagare

Tisdag 8 november klockan 11.00 – 12.00
Visning av Rådhuset (vid Gustaf Adolfs
torg) med guide från Historieverket
Husets äldsta del är från 1670-talet, och har
byggts till och om flera gånger. Mest känd
är arkitekt Gunnar Asplunds modernistiska
tillbyggnad 1936. Higab har varsamt
renoverat huset, och det används idag av
stadens politiska ledning.
Anmäl fr o m 19/10 till Håkan Mobacken
073-827 71 05 eller  
hakan.mobacken@telia.com
Avgift: 125 kronor till pg 430 45 78-0 
senast 5/11 Max 30 deltagare

I november – datum och närmare upplysningar följer
Lunchträff på Esters Restaurang (Lindholmen)
Trerätters lunch som tillagas och serveras av 2:a och 3:e årselever på  
Ester Mosessons gymnasium. Det blir vegetariskt, kött och fisk, men eleverna skall 
få öva på allt och rätterna bärs till bordet så gästerna får fördela dem. Spännande!
Anmäl till: Håkan Mobacken 073-827 71 05
eller hakan.mobacken@telia.com Ange samtidigt önskan om särskild kost!
Avgift för närvarande 135 kronor (dryck tillkommer) betalas med kort på plats 
Max 25 deltagare

Onsdag 16 november klockan 11.00
Henri de Toulouse-Lautrec
Till börden medlem i en av Frankrikes
mest förmögna och ädla familjer framlevde 
denne geniale konstnär, krympling sedan 
barndomen, sitt liv bland bordeller och 
kabaréer i det sena 1800-talets Paris. Svårt 
alkoholiserad och skoningslöst märkt av 
sitt hårda liv dog han på familjens slott, 
ännu inte fyllda 37 år.
Gerd Riccius, frankofil och flerårig krönikör 
i GP, berättar i ord och bild om en målare 
från Montmartre och dennes tragiska livsöde.

Onsdag 14 december klockan 10.00  
(obs tiden!)  
Luciafirande/Julfirande
Mer info följer

STUDIEBESÖK OCH UTFLYKTER HÖSTEN 2022

Torsdag 1 september kl 11.00
Sightseeing på båda sidor älven med buss från Posthotellet, 
Drottningtorget
Staden växer i rekordfart på bredden och höjden, stadssilhuetten ändras när
hamnkranar försvinner och höghus växer upp, nya områden tillkommer i alla
väderstreck med bostäder och arbetsområden, vägar och tunnlar byggs. Guiden
berättar om dåtid och nutid - säkerligen får vi höra och se sådant vi inte hade en 
aning om. Turen börjar med 2 timmars guidning på älvens södra sida. Därefter 
intar vi lunch på restaurang Gourmé (2a vån) på Hisingen och fortsätter sedan vår 
tur längs älvens norra strand. Vi är åter vid Drottningtorget vid 16-tiden.
Anmäl fr o m 15/8 till Håkan Mobacken  
073-827 71 05 eller hakan.mobacken@telia.com  
Ange samtidigt önskan om särskild kost!
Avgift: 425 kronor inkl. lunch till pg 430 45 78-0 senast 24/8. 
Min 30 deltagare, max 48.

 



MEDLEMSINFORMATION

Månadsmöten
Månadsmöten hålls tredje onsdagen  
i månaden i Redbergskyrkan  
Landerigatan 9. Mötet startar  
kl 11.00 och slutar ca 13.00.

Ta spårvagn 1 eller 3 till hållplats  
Stockholmsgatan och sedan en kort 
promenad.

Anmälan senast två dagar före mötet.  
I första hand görs anmälan till förening-
ens e-post, ullevispf@gmail.com I andra 
hand som sms eller telefon till Karina på 
mobil 073 356 74 56.

Avgiften 60 kr, som erläggs på plats, 
inkluderar kaffe med smörgås och liten 
kaka samt underhållning. Du kan också 
betala med Swish. 

Ta gärna med en gäst! Föreningen bjuder 
din gäst första gången.

Övrigt
Medlemskap i SPF Seniorerna Ullevi 
kostar 295 kr/år varav 160 kr går till 
Förbundet, 40 kr till Distriktet och 95 
kr till Föreningen. Obs! Medlems- 
avgiften faktureras från förbundet, men 
du kan även via din bank begära  
betalning via autogiro eller e-faktura.
Betalningar för aktiviteter till  
pg 430 45 78-0.

Information om SPF Seniorerna finns 
på följande hemsidor och app:
www.spfseniorerna.se  
www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet
www.spfseniorerna.se/ullevi
https://seniorbloggarna.com
Appen SPF Seniorerna

Styrelsen för SPF Seniorerna Ullevi valda på årsmötet 2022
Ordförande Lena Gustafsson 072 222 31 03 lena.gustafsson@spfseniorerna.se
Vice ordförande Ingegerd Andersson 070 526 06 24 anderssoningegerd35@gmail.com
Sekreterare Karina Dencker 073 356 74 56 karinadencker1651@gmail.com
Kassör Junis Johansson 070 755 58 67 junisj@gmail.com
Ledamot Brith Holm 070 571 77 46 brith@bergendorf.se
Ledamot Ulla Frang 070 741 80 25 ulla.frang@gmail.com
Ledamot Lars Höglund 070 752 80 31 larshoglund1@gmail.com
Ledamot Lisbet Sundling 070 355 91 52 lisbetsundling@hotmail.com
Ledamot Lena Wittholt 070 328 82 28 lenwitt@telia.com
Medlemsregisteransvarig
Lisbeth Mellby 070 960 99 35 lisbethmellby37@gmail.com

ÖVRIGA AKTIVITETER
After Work – Pubträffar
Vi träffas sista onsdagen i månaden 
för gemytlig samvaro på puben John 
Scott´s Palace i Brunnsparken. Ett 
mailbesked skickas ut när vi drar 
igång. Vår hörna är bokad från kl 
16.00. Ingen föranmälan behövs. Det 
är bara att droppa in och spana efter 
glada SPF:are. För information  
kontakta: Lars Höglund 070-7528031

Bowling tisdagar 11.00
Star Bowling, Odinsgatan 8
Det kostar 85 kr/gång och då ingår 
lån av klot och skor.
För information kontakta:  
Håkan Andreasson 076-140 06 50

Boule torsdagar 11.00
Boulebana vid hörnet av Läraregatan 
3 och Vera Sandbergs Allé
Hållplats: Kapellplatsen
Tag med klot!
För information kontakta:  
Ewa Nikonoff 070 -220 57 73

Studiecirklar
Litteratur på måndagar
Verket, Lilla Stampgatan 1A
För information kontakta:  
Maj-Britt Tillman 031-81 25 28

Utbildning i ”Tryggare ekonomi på 
äldre dar” samt i hur man använder 
sin smarta telefon kommer att starta 
till hösten. Håll utkik i app och  
månadsbrev! För information kontakta 
vårt studieombud: Ingegerd Andersson  
070-526 06 24 

GÖTEBORGSDISTRIKTETS  
AKTIVITETER HÖSTEN 2022
Preliminärt program - se uppdateringar 
på distriktets hemsida

Fika och film på Aftonstjärnan
Dagar: 24/8, 28/9, 26/10, 30/11
Kaféet öppnar kl 11.00 och filmen 
slutar senast 14.30.
Separat inbjudan sänds ut vid varje 
tillfälle.

Musikluncher
Dagar: 22/9, 20/10, 17/11
Plats: Odd Fellows, Vasagatan 9
Vi startar ca 11.00 och slutar 14.30
Separat inbjudan sänds ut vid varje 
tillfälle

Konsert i Betlehemskyrkan
Äger rum 29 november.
Mer information kommer.

Politikerutfrågning i  
Betlehemskyrkan
Äger rum 19 augusti.
Mer information kommer.

Bokmässan 22-25 september
Mer information kommer

Trafikdag på Stora Holm
Planeras i höst.
Mer information kommer.

Folkhälsomöte i november
Mer information kommer.



Datum Dag Kalendarium

17 aug ons Månadsmöte Musik och quiz med DuoKomp

31 aug ons After Work - Pubträff

1 sep tor Staden växer - sightseeing med guide

21 sep ons Månadsmöte Drömmen om ett nytt liv

28 sep ons After Work - Pubträff

4 okt  tis Färjenäs - vandring på arkeologisk mark

19 okt ons Månadsmöte Mor Anna, SKF och Volvo

26 okt ons After Work - Pubträff

8 nov tis Visning av Rådhuset med guide

16 nov ons Månadsmöte Henri de Toulouse-Lautrec

30 nov ons After Work - Pubträff

Lunchträff på Esters restaurang – datum följer

14 dec ons Månadsmöte Lucia/Julfirande

Varje tis Bowling, se Övriga aktivieter 

Varje tors Boule, se Övriga aktivieter

 

       SPF	Seniorerna	Ullevi	

        

Program	våren	2017	

Välkommen	som	medlem	i	vår	förening!	

Vi	träffas	en	onsdag	varje	månad	kl.	11.00	

i	S:t	Jakobs	Kyrka,	Parkgatan	4.	


