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Välkommen	som	medlem	i	vår	förening!	

Vi	träffas	en	onsdag	varje	månad	kl.	11.00	

i	S:t	Jakobs	Kyrka,	Parkgatan	4.	
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Bästa medlem i SPF Seniorerna Ullevi 
Må vara att vi är omgivna av många 
kriser men när vårt program för 2023 
sätter i gång har vintersolståndet varit 
och dagarna har redan börjat bli ljusare 
och ljusare.
Tack för att du fortsätter att stödja vårt 
viktiga arbete och för att du är med och 
ställer upp för alla seniorer. Som  
medlem i vår förening, SPF Seniorerna 
Ullevi, är du en mycket viktig person. Det är tillsammans vi  
kan bli bättre och våra frågor kan få större genomslagskraft i  
samhället!

Vi hoppas att både trogna och nya medlemmar ska hitta något 
intressant i vårens program. Kom gärna till våra månadsmöten, 
studiebesök och pubträffar och andas in den positiva atmosfären 
tillsammans med andra medlemmar. Vi har också boule, bowling 
och studiecirklar.
Under hela våren kommer ni också att märka att Göteborgs stad 
firar med bland annat ”Årsrika Göteborg 400 år – en jubileums-
fest för alla åldrar”. Massor av aktiviteter för seniorer som vi kom-
mer att delge er senare. Vid varje månadsskifte skickar vi också 
ut mail innehållande aktuell information.

Vill du nå oss i styrelsen med tankar och idéer så finns våra  
kontaktuppgifter här i programmet och på vår hemsida  
www.spfseniorerna.se/ullevi Löpande information finner du  
också i vår SPF Seniorerna-app. 

Styrelsen önskar Dig en riktigt fin vår 2023 med förhoppning att vi 
ses på någon trevlig aktivitet!

Lena Gustafsson
Ordförande
SPF Seniorerna Ullevi, Göteborg



Januari
Månadsmöte 25/1: Catarina o Frazze

Vi börjar det nya året med en kaskad av vacker sång och
musik. Vi får höra musikstilar av varierande slag...lite gamla
goa jazzlåtar och några finstämda visor kan det bli.

Februari
Konstmuseet 8/2 kl 12.00
Konstmuseet (från 1923) har en stor samling av främst
nordiskt sekelskiftesmåleri och skulpturer. Det innehåller bl a
Fürstenbergska galleriet, en testamentarisk gåva till Göteborgs
stad av mecenaterna makarna Fürstenberg. 

Vi kommer att guidas under 45 minuter av en konstpedagog.  
Fällpallar finns!

Anmälan: 25/1-1/2 till Håkan Mobacken 073-827 71 05 eller
hakan.mobacken@telia.com

Avgift: 60 kronor till pg 430 45 78-0 inbetalas senast 1/2.
Dessutom tillkommer entréavgift med för närvarande 60
kronor, om du inte har museikort. Max 20 deltagare.

Årsmöte 22/2 kl 11.00
Separat kallelse kommer. Efter årsmötet bjuds vi på  
semlor till kaffet.



Mars
Månadsmöte 15/3: Stora framsteg inom strokevården

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en
akut blodpropp (c:a 85 %) eller blödning i hjärnan, och som
varar minst 24 timmar. Det leder till syrebrist och förlust av
funktioner som rörelser, tal, känsel och syn. De senaste åren
har insjuknandet i stroke minskat kraftigt pga bättre
levnadsvanor och läkemedelsbehandling av bakomliggande
sjukdomar. Snabb sjukhusvård kan vara livräddande.

Professor Christian Blomstrand (Neurologiska kliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset) redogör för de senaste
årens stora framsteg inom akut strokevård.

Fikastråket lördag 11/3 och 22/4 kl 10.30-12.30
I Konserthusets vackra Götaplatsfoajé njuter vi av kaffe och
macka i väntan på ljuv kammarmusik med musiker ur
Göteborgs Symfoniker. Vi måste beställa i god tid till vårens
föreställningar, då biljetterna snabbt tar slut. Programmet blir
en överraskning, och är tillgängligt först ca en vecka i förväg.
På gso.se kan du se exempel på tidigare innehåll. 

Anmälan: 10-16/1 till båda dagarna. Kerstin Svensson  
070-847 35 31 eller ker.lin.swe@gmail.com  
Max 8 deltagare.  
Bindande anmälan gäller.
 
Pris: 200 kronor till pg 430 45 78-0 inbetalas  
senast 16/1. Vi möts i foayén kl10.30!



Afternoon tea på Dorsia söndag 26/3 kl 14.00
Hotell Dorsia (på en tvärgata mellan Kopparmärra och
Vallgraven) välkomnar oss med en formlig färgexplosion i
inredning och överallt konstföremål.  

Afternoon tea/kaffe
innehåller härligt hembakt bröd, 
sylt, marmelad, ost, kallskuret,
läckra småbakelser mm.

Anmälan: 17-23/3 till  
Håkan Mobacken 073-827 71 05 
eller hakan.mobacken@telia.com

Pris: 385 kronor (prel.)  
betalas på plats.  
Max 20 deltagare.

April
Opera från Met söndag 2/4 på Bio Roy kl 13.00
Falstaff, ett komiskt mästerverk om en levnadsglad riddare
uppdiktad av Shakespeare. Verdis sista opera är en hyllning till
kärleken och livet.

Anmälan: 13-17/3 till Kerstin Svensson 070-847 35 31 eller
ker.lin.swe@gmail.com
Max 8 deltagare. Bindande anmälan gäller.

Pris: 310 kronor till pg 430 45 78-0 inbetalas senast 17/3.

”Oves universum” tisdag 11/4 och 25/4 kl 12.00
På Lindholmsvägen 10, bjuder konstnären och skulptören
Ove Andersson in oss till sin installation. Kaffe med dopp
ingår! (Det blir mycket att ta in! Förbered dig gärna om möjligt
på oveanderssonart.se)
Färdväg: Buss 16 till Sannegårdshamnen, där Ove möter upp
vid Port Arthur på andra sidan gatan för en guidad tur i
kvarteren.

Anmälan: 27/3-2/4, båda dagarna, till Lena Wittholt
lenwitt@telia.com eller 070 328 82 28. Max 10 deltagare.

Pris: 60 kronor till pg 430 45 78-0 inbetalas senast 2/4.

Månadsmöte 19/4: Christian Olsson
Christian Olsson är journalist, känd från Radiosporten och som
programledare för Karlavagnen i P4. Hans härliga referat är
kryddade med underbart pricksäkra metaforer. Christian skall
berätta om hur han fick världens bästa jobb, samt människor
och situationer som dykt upp på vägen.



Maj
Polisvakta i Slottsskogen 4/5 kl 11.00 och kl 13.00
”Sveriges vackraste polisstation”, 117 år gammal och kultur- 
minnesskyddad. Stugvärdarna, nu pensionerade poliser,
berättar om stationens historia medan vi dricker kaffe med
dopp i det fina polismuseet.

Anmälan: 17-23/4 till Lena Wittholt lenwitt@telia.com eller
070 328 82 28. Max 20 deltagare per sittning.

Pris: 50 kronor till pg 430 45 78-0 inbetalas senast 23/4.

Månadsmöte 17/5: Lars-Gunnar Andersson
Vår välkände göteborgske språkprofessor, Lars-Gunnar
Andersson, besöker oss. Vi får en bred genomgång av vår
stads olika dialekter och uttryck, deras ursprung, betydelse
och uttal. Hög igenkänningsfaktor utlovas.

Resa till Ven torsdag 25/5
Thomas ”vår chaufför” sedan i våras, kör oss till kafferast på 
Lizzy´s café i Holm, färja från Landskrona till St Ibbs kyrka, lunch 
på Spirit of Hven och sedan hemåt. Vi får ingående guidning av 
arkeologen Tommy Lilja boende på ön. Önskar du fördjupa dig 
i Thycho Brahes spännande liv och forskning på Ven så kan du 
delta i vår studiecirkel. Se under Utbildning. 

Resplan och program presenteras senare under våren.

Juni
Sommarlunch fredag 16/6 kl 11.30  
På River Restaurang On The Pier.
Program presenteras senare under våren.



Utbildning
Under våren bjuder vi på ett brett utbud av kurser och
studiecirklar. Vad sägs om:

– Lär dig mer om din smartphone och hur den kan
förenkla vardagen.

– God livsstil och gott åldrande. En studiecirkel som
bygger på boken ”Hela livet” och Livsstilsverktyget, vars
författare och upphovsman är Anders Rosengren,
läkare och professor vid Göteborgs universitet. Hans
forskning rör sig kring levnadsvanor och hälsobeteende.
– Inför vår resa till Ven fördjupar vi oss i Tycho Brahes
spännande liv och forskning. Han var astronom,
astrolog och alkemist, och en av de ytterst få som
upptäckt en supernova i Vintergatan.

Så klart kan även du som inte följer med till Ven delta.
Även Göteborgsdistriktet anordnar kurser. Mer information om
datum och innehåll får du i vår SPF Seniorerna-app.

För information kontakta: Ingegerd Andersson 070-526 06 24

Kultur
Fikastråket på Konserthuset - Se program 11/3.

Opera på Bio Roy - Se program 2/4.

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 kl 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 kl 11.00
Boulebana vid hörnet av Läraregatan/Vera Sandbergs Allé
Hållplats: Kapellplatsen.Tag med klot!
För information kontakta: Ewa Nikonoff 070 -220 57 73 eller
Gunilla Todelius 070 844 04 98

Litteratur måndagar kl 11.00
Verket, Lilla Stampgatan 1A
För information kontakta: Maj-Britt Tillman 072 375 77 32

Göteborgsdistriktets aktiviteter våren 2023

Fika och film på Aftonstjärnan
Dagar: 25/1, 15/2, 22/3, 26/4, 31/5
Kaféet öppnar kl 11.00 och  
filmen slutar senast 14.30. Separat  

inbjudan sänds  
ut vid varje 

tillfälle.



Medlemsinformation
Månadsmöten
Månadsmöten hålls tredje onsdagen i månaden (utom i
januari och februari) 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.
Anmäl senast två dagar före mötet för att vi skall kunna
beställa rätt antal smörgåsar. Avanmäl också om du får
förhinder.
I första hand görs anmälan till föreningens e-post,
ullevispf@gmail.com och i andra hand som sms eller telefon
till Ingegerd Anderson på 070 526 06 24.

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! Medlemsavgiften 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.

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
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Datum Dag Kalendarium

25 jan ons Månadsmöte - Musik

25 jan ons After Work - Pubträff

8 feb ons Konstmuseet - Fürstenbergska Galleriet

22 feb ons Årsmöte

22 feb ons After Work - Pubträff

11mars lör Fikastråket

15 mar ons Månadsmöte - Framsteg inom stroke-

26 mar sön Afternoon tea på Dorsia

29 mar ons After Work - Pubträff

2 april sön Opera - Falstaff på Bio Roy

11 apr tis Studiebesök - Ove Anderssons Ateljé

19 apr ons Månadsmöte - Christian Olsson

22 apr lör Fikastråket

25 apr tis Studiebesök - Ove Anderssons Ateljé

26 apr ons After Work - Pubträff

4 maj tor Studiebesök - Polisvakta i Slottsskogen

17 maj ons Månadsmöte - Göteborgsdialekter

25 maj tor Resa till Ven

31 maj ons After Work - Pubträff

16 juni fre Sommarlunch


