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Säsongen 2017  - 2018! 
Kära Askimsseniorer ! 

Våra intressanta aktiviteter för hösten 2017 anordnade bara för ER till glädje 

och nytta!  Vi hoppas att  Du - ny eller gammal medlem - hittar många rubriker 

som lockar Dig att delta i vårt utbud.  

Så läs om:  

Askim vår hembygd , boule ,  bridge ,  historia ,  julresa 2 december ,  

konsthistoria hjärnkoll , sommarresa 18 juli , klassisk musik 

,vinprovning , ”middag” på stan , ”månadens lunch " på stan , 

olika studiebesök , tisdagspromenader ,  minigolf ,   

körsång med Gamla Godingar ,  månadsmöten med intressanta program, 

läs-grupp ,  ”Vaffö gör di på dette viset” .   

Lusläs noga och boka in dagarna där Du hittar program som tilltalar Dig. 

Anmäl Dig så snart som möjlig !- vissa aktiviteter  blir snabbt fulltecknade. 
(Alla anmälningar är bindande- men Du kan självklart avanmäla Dig före anmälningstidens utgång)  

Dessutom ordnar distriktet följande av oss nu kända aktiviteter:  

Vandring på Styrsö den15 sep , Bokmässan den  28 sep - 1 okt  

Trafikmöte den 19 okt ,   Konsert i Saronkyrkan den 10 nov  

Medlemsmöte (om mediciner och mat för äldre) den 17 november .                            
(Anmälan till distriktets möten görs till direkt till distriktet 031 – 12 17 59 eller spf.gbg@telia.com ) 

Vi har ett fullständigt kalendarium på programmets sista sidor! 

Överallt träffar Du goda och glada vänner med samma intressen som Du själv!  

Prata gärna med Dina vänner som ännu inte är medlemmar och försök att 

övertala dem att gå med i vår förening! 

"Ju fler vi är desto roligare har vi och mer trevligt kan vi ordna! 

 

 

 

 

 

 

mailto:spf.gbg@telia.com
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Till alla Er medlemmar som det strulat för beroende på att vårt Förbund bytt 

datorsystem!  Håll ut -vi gör allt vi kan för att det skall sluta bra - dvs t ex att 

Du registreras rätt, får rätt inbetalningskort, får tillbaka det Du betalt för 

mycket och allt annat som hittills inte fungerat. 

Dessutom -  glöm inte att kolla på nedanstående hemsidor: 

 www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet  

här finns förutom det som händer i Göteborgsdistriktet under hösten – 

(studiedagar inom aktuella ämnen, friskvårdspromenader, mm) också det 

senaste från vårt förbund.  

www.spfseniorerna.se  

Nyfiken på vad som händer på riksplanet?   Här finns mera fakta o 

upplysningar -även om hur det är ställt med tekniken. 

www.askimsseniorerna.se  Vår egen hemsida    -   den besöker Du väl ofta eller 

hur? 

Vi ger Er all information så snart vi bara kan- till alla som lämnat Era e-post-

adresser skickar vi ut informationen omedelbart –  

På mailen får Du -förutom nyheter-snabbt nya tips om aktiviteter!  

Ni andra får den vid månadsmötena . 

Du som ännu inte lämnat Din mailadress – gör det!  

Lars Pamp tar gärna emot den. Hans adress: larspamp@gmail.com  

Och glöm inte kalendariet på sista sidan med programmen dag för dag!  

Anteckna  nu sådant som Du känner för att delta i! 

Glöm inte att Du är hjärtligt välkommen även hösten 2017 ! 

Styrelsen/ Gudrun Järbur 

Aktuellt under sommaren?  Varje måndag hela sommaren –alltid kl. 12.30 har 

Röda korset träff i Röda huset. Undantag-  den 3 juli då den sedvanliga 

HATTPARADEN går av stapeln på Hembygdsmuseet! Det NI ! En härlig träff! 

  

http://www.spfseniorerna.se/goteborgsdistriktet
http://www.spfseniorerna.se/
http://www.askimsseniorerna.se/
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Månadsmöten hålls i Mikaelskyrkans samlingslokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÅNADSMÖTEN och STUDIEBESÖK 

V    t 

Glasbruket var en viktig epok i svensk industrihistoria åren 1862-1978 

Man känner sig snabbt förflyttad till mormors skafferi vid anblicken av alla 

glasförpackningar för såväl vin som mjölk, vatten, öl, syltburkar m m 

Upplev också bruksmiljön i arbete och fritid med hytta, arbetarbostad och 

handelsbod. Där finns också en liten utställning om Alexander Samuelsson, mannen 

som designade Coca-cola-flaskan och som började sin karriär här.     

Plats:  Kvarnvägen 6 i Surte, 1 mil norr om Göteborg utmed E 45-an. Dit går både 

buss och tåg. Max 500 m promenad från tåget Det finns en stor parkering vid sidan 

av museet.   Samåkning erbjuds så meddela vid anmälan. 

Tid:  tisdagen den 3 oktober kl 13.oo 

Pris:  100 kr, inkluderar inträde, guidning,  
 kaffe o fralla. 

Anmälan:  Senast tisdag den 26 september till:  

 Barbro Mathiasson tel  070-2249853  eller  

 bam.36@hotmail.com   

     OBS. Meddela samtidigt behov av samåkning 

Besök på glasbruksmuséet i Surte 3 oktober 

 

M         

       L                                                                                      2------

-- 

Tandhygienist Sanna Lingonblad kommer och 

föreläser inom ämnet äldres munhälsa samt  

diskuterar tandvårdsstödet och svarar på frågor. 

Hon representerar : 

Hälsoodontologiska enheten 
Folktandvården Västra Götaland 
Centrum för äldretandvård CÄT 

Kostnad:  

60 kr som inkluderar kaffe/te och tilltugg. 

Månadsmöte onsdag 13 sep kl. 11 

                  Tema tandvård  OBS i Mikaelskyrkan 

mailto:bam.36@hotmail.com
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 Restaurang Vi Viet,  Erik Dahlbergsgatan 20    

 Hållplats: Pilgatan Haga  (Rosa buss)   ca 500 m promenad. 

 Vietnamesisk restaurang. 

Tid:  Torsdag den 12 oktober  

 Restaurangen öppnar 17.00 

Pris:  Förrätter c:a 70 kr   (9 st) 

 Huvudrätter c:a 165 kr   (12 st) 

 

Anmälan: Senast torsdag den 5 oktober till:  

 Margareta Medin 0736-297170 eller mail:    

 medin.margareta@hotmail.com 

Höstens middag på stan      tillsammans med goda vänner på 

 

M.   

            

Lennart Palm besöker oss på nytt, denna gång med musik, musik, musik i bagaget. 

Du hör honom ofta både i radio och TV och lyssnar Du på Melodikrysset i P4 så hör 

Du honom nästan varje lördag. 

Nu  kommer han alltså hit igen och i bagaget  

har han förutom sin orgel, med sig olika slags  

musik som han tänker presentera för oss  

i form av ett Melodikryss.   

Han har med sig ALLT, Du behöver  
bara ha en penna till hands. 
Priser utlovas.. 

 Kostnad:  60 kr som inkluderar  
                   kaffe/te och tilltugg. 

 

Månadsmöte onsdag 11 okt kl. 11 

                   Musikquiz   (Mikaelskyrkans samlingslokal) 

mailto:medin.margareta@hotmail.com
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F 

Benny Johansson berättar om biodling och om binas 

underbara värld. 

Det finns många exempel på att människor  

anser att bin och honung hör till den vackra  

och soliga sidan av livet och biet har alltid  

beundrats för sin flit. Fastän människor i  

årtusenden har skattat bisamhället på honung,  

vax, bikitt och annat nyttigt var kännedomen  

om tambiet och dess samhälle dålig ända in  

på 1800-talet. 

Benny kommer i samband med sin  

föreläsning också att sälja honung i burk.  

Kören Gamla Godingar sjunger och surrar 

    Kostnad:  

60 kr som inkluderar kaffe/te och tilltugg.. 

Månadsmöte onsdag 8 nov kl. 11 

Biodling 

http://www.veteranen.se/wp-content/uploads/2012/03/G%C3%B6ran-S.jpg
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Hovås Golfklubb. 

Golfbanevägen 17   Hovås.    (klubben heter egentligen Göteborgs GK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 145 Kr/person.   

I priset ingår varmrätt, sallad, bröd, vatten kaffe/te och kaka. 

Kören Gamla Godingar sjunger julvisor tillsammans med TOMTEN. 

 Vi har naturligtvis lotteri.  

Bindande anmälan genom att betala in senast onsdag 6 december  

till Askimsseniorernas    NYA  Bankgiro     853 – 8035        

OBS. Skriv ditt namn i kommentarsfältet på blanketten 

 

Höstavslutning onsdag 13 december kl.13.00 
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Musikhistorisk grupp där vi lyssnar 

på de stora mästarna från olika epoker.  

 

Deltagarna själva påverkar valet. Såväl vokal, sakral och instrumental musik 

kan förekomma.   

Tid:  Tisdagar 24 okt,  7 nov,  21 nov,  kl. 14.00 - 16.00  (inkl. medhavd fika). 

Lokal: Blå huset Kungagårdsängen 51 

Avgift: 100 kr 

Kursledare:   Eva Hedman 

Anmälan till:  evahedman44@hotmail.com  alt. 031-28 57 40 eller 073-992 19 60 

 

Klassisk  

musik 

 

kK 
Lokaler inom vårt område:  
Hus Ada: Askims domarringsväg (nära nr 104) Buss 84: Gåsmossen 

Blå huset: Kungagårdsängen 51 Buss Rosa Express: Bassås;  Buss 82: Högen 

Månadsmöten:     Mikaelskyrkans samlingssal,  Askims Backaväg 5 

Bridge & Kören:   Skintebo,(Billdals Allé) lokal K1 vid parkeringshus mitt emot 
          Humlekärr 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSER, GRUPPER, RESOR o ÖVR. 

mailto:evahedman44@hotmail.com
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Välkomna till en filmklubb på dagtid med     

medlemskort. Du kan låna ut ditt medlemskort  

till en vän, om du inte kan gå själv.  

Medlemskort köper du i Roys biljettkassa,  

fram till första visning. Begränsat antal. 

Medlemskort 320 kr  
Hålltider för våra måndagar: 

Vi STARTAR  >>>> Kl 11.30  Insläpp för mingel med kaffe/the & kaka.  

 Kl 12.00  Presentation av filmen. Lotteri på medlemsnr. 
 Kl 12.15  Startar filmvisningen. 

DOLDA TILLGÅNGAR   Måndag 11 september 
DRAMA Detta är berättelsen om tre briljanta kvinnor som jobbade för NASA 
och var hjärnorna bakom John Glenns uppskjutning i rymden. Trion krossade 
alla kön- och rasbarriärer och blev en inspirationskälla för kommande 
generationer att drömma stort.        USA, 2016. Längd: 2 tim 7 min  

QUEEN OF KATWE   Måndag 16 oktober 

DRAMA Queen of Katwe berättar historien om schackundret Phiona Mutesi. 
Uppväxt i slummens Uganda finner Mutesi en väg från fattigdom till 
berömmelse genom sin skicklighet i spelet schack. Filmen är baserad på den 
verkliga historien om Phiona Mutesi.    USA/Uganda, 2016. Längd: 2 tim 4 min  

ATT ANGÖRA EN BRYGGA   Måndag 13 november  

KOMEDI Som en hyllning till Gösta Ekman. Filmen av Hasse & Tage är en av de 
största klassikerna i svensk filmhistoria. Det ska bli kräftskiva och alla är 
inställda på en riktigt trevlig kväll. Men först måste båten angöra bryggan… 
men allt blir fel. Gösta Ekman, Monica Zetterlund, Birgitta Andersson och Lars 
Ekborg.            Sverige, 1965. Längd: 1 tim 40 min  

SÅDAN FAR, SÅDAN SON   Måndag 11 december 

DRAMA Ryota är en framgångsrik arkitekt som lever lyckligt med sin fru och 
deras sexårige son, men får det fasansfulla beskedet att deras son förväxlats 
efter födseln. Sjukhuset råder dem att snarast byta tillbaka barnen. Kvalfyllda 
bestämmer de sig för att följa rådet.      Japan, 2013. 2 tim 

   Cafébio på Roy             Kungsportsavenyn 45 
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Tisdagspromenaderna varvas med Boulespel (och/eller mattcurling) 
varannan vecka. Vi träffas klockan 10 på grusplanen nedanför Askims 
simhall (Gärdesvägen 3, busshållplats: Hovås nedre).  

Promenaderna går i lugnt tempo, 1½ - 2 timmar inkl. fikapaus. Ibland 
passerar vi något café, där vi kan rasta. Tag med busskort, promenadskor, 
stavar, sittunderlag och förtäring etc, allt efter behov. 

Boule spelas inom- eller utomhus beroende på vädret och avslutas med fika 
i badmintonklubbens lokaler (kostnad 50 kr).  

Upplysningar: Roland Jakobsson, 0732-549009. Välkomna! 

Datum Aktivitet 

5 sept. 
Ängås Gård  

(Askimsbadet, Välen, fika Ängås Gård, Hultsbrovägen, Hults gata.)  

12 sept. Boule / mattcurling 

19 sept. 
Botaniska trädgården - Änggårdsbergen (buss till Linnéplatsen, 

Änggården, Fiins Mosse, Arboretet, fika i Botaniska, buss hem.) 

26 sept. Boule / mattcurling 

3 okt. 
Västra Lindås (buss till V. Lindås, Valebergsvägen, S. 

Lindåsbadet, Billdals Hagenväg, fika på Bärnarps Café, buss hem) 

10 okt. Boule / mattcurling 

17 okt. 
Marholmen  (buss till Pilegården, Askims Sörgårdsväg, 

Välenkolonierna, fika på Marholmen, Askimsbadet) 

24 okt. Boule / mattcurling 

31 okt. 
Järkholmen (Granliden, Ryttarstigen, Grinnekärrsvägen, 

Järkholmsvägen, lunch/fika på Hovås kallbadhus, Hovåsvägen) 

7 nov. Boule / mattcurling 

14 nov. 
Billdals Park, Killingsholmen  (buss till Hästebäck, Billdals Park, 

Kapten Klintons väg, fika på Killingsholmen, Billdal, buss) 

21 nov. Boule / mattcurling 

28 nov. 
Oxsjön runt (Skalldalsvägen, Skallgången, Hovås Jägareväg, fika 

vid Oxsjön, Lyckhem, buss hem) 

5 dec. Boule / mattcurling 

12 dec. 
World of golf   (Hults Sörgårdsväg, Hults gata, Hultsbrovägen, 

lunch på restaurant Greens, Järnbrottsmotet, buss) 

19 dec. Boule / mattcurling 

 

Friskvård på tisdagar, Ingen föranmälan krävs. 
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Vi kör vidare med vårens bok - 

USA:s historia, skriven av  Lennart Pehrson 

Under hösten kommer vi att behandla tiden 1920 -2016. 

USA:s nutidshistoria är oerhört intressant och vi har många intensiva diskussioner. 

Varje avsnitt kommer att ledas av en av deltagarna.  

Självklart är Du välkommen  även om Du inte  

känner Dig bekväm med att vara samtalsledare. 

När: 28 sep, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov, 7 dec. 

 kl.10.00 - 12.00, med fikapaus efter ungefär 1 timma. 

Lokal : Kungagårdsängen 51 – Blå huset. 

 Buss 82 till Högen, Rosa Express till Bassås 

Kostnad:  100 kronor + kostnad för boken ca 230 kronor. 

Samordnare:   Svante Järbur 

Anmälan och frågor: Svante Järbur  tel.  28 06 67 eller 0706 585711 

 e-post:   svante.jarbur@compaqnet.se 
 

Nutidshistoria 

 

M 

Välkommen till våra luncher på stan - Vad sägs om följande:  

Ons  27 sep Byns Bistro Tredje Långgatan 13 

Fre  27 okt Norda bar o grill Posthuset 

Mån 20 nov Swedish taste Mitt emot operan 

Tider:     Alla luncher börjar kl. 13.00  

 

Anmälan: Senast en vecka före lunchdagen till: 

Gudrun Järbur:   031- 28 06 67  eller 0733 28 06 00        
          e-post:   gudrun.jarbur@gmail.com     

 

Månadens lunch på stan 

 

mailto:gudrun.jarbur@gmail.com
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Som vanligt blir det 2 frågor från ämnesområdena:  

världen, då och nu,  idrott lek och spel,  litteratur, kropp och själ,   musik o konst , 

naturvetenskap o teknik , ord o kuriosa.  

Vi brukar tampas med två omgångar varje tillfälle  

med en paus för medhavd fika mellan omgångarna.  

DVS totalt 32 frågor om allt möjligt.  

Frågorna är konstruerade så att alla skall ha minst  

hälften rätt och ingen skall ha alla rätt! 

Var: Blå huset , Kungagårdsängen 51 

När: kl. 18.30 – 20.30,   Onsdagar 6 sep, 4 okt, 1 nov, 6 dec  

Pris: 50 kr 

Hör av dig senast den 4 sep till Gudrun Järbur om du vill vara med. 

031 28 06 67  mobil  0733 28 06 00   eller    gudrun.jarbur@gmail.com 

.com 

Hjärnkoll         Motion för knoppen! 

 

” 
 

 

Vi träffas i Mikaelskyrkan torsdagar kl.13.00 – 15.00 den:  

 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov  

 Kaffe/te till självkostnadspris – ta själv med vad Du vill äta till!  

 

Samtalsledare:  Birgit Andreasson SPF och 

  AnnChristine Pettersson 

Kurskostnad:  100:-  

Frågor?  Birgit Andreasson 031 -91 16 47 

 Välkommen till en studiegrupp om seder och bruk.   

Ett samarbete mellan Askimsseniorerna och Svenska kyrkan. 
 

”Vaffö gör de på dette viset” 
 

https://d.docs.live.net/4e2e93a38119b4cb/Allt/SPF%20Askim/Program/2017%20Höst/gudrun.jarbur@gmail.com
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 Vi undersöker och diskuterar under lättsamma former 

 varje gång 4 olika viner och försöker att lära oss känna igen 

 de olika druvornas egenskaper. 

Tid:  Kl. 18.30 – 20.30  måndagarna: 

 16 okt, 30 okt, 13 nov, med avslutning 27 nov  

Lokal:   Hus Ada 

Ledare: Mats Hedström          

Avgift:   450 kr. för tre kvällar med vin, bröd , ost & kaffe. 

  Avslutning till självkostnad. 

Anmälan  till:  Gudrun Järbur tel. 031- 28 06 67  

      mobil 0733 -28 06 00   eller   gudrun.jarbur@gmail.com 

OBS:  Medtag 4 st. likadana vinglas och 1 vattenglas ! 

Vinkunskap 

K 
 

Från grottkonst till renässans.  

Kursen anpassas till deltagarnas egna önskemål. 

Tid:  Fredagar  3 nov,  17 nov,  1 dec,   kl. 10.00-12.00   (inkl. medhavd fika).  

Lokal:  Blå huset , Kungagårdsängen 51 

 

Kursledare:  Tore Johansson och  
 Bernt Skyttermark  

Avgift:  100:-  

Anmälan till:  
 bernt.skyttermark@hotmail.com  
 eller 031-28 31 91  
 eller 070-243 50 40  

 

                            Venus från Milo 

Konsthistoria 

mailto:gudrun.jarbur@gmail.com
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Vi träffas en gång var fjärde vecka för att diskutera böcker, nya, såväl som 

klassiker.  Till varje gång väljer vi en gemensam bok eller en författare. 

Nya medlemmar välkomna, helst till första träffen. 

Självklart är Du välkommen även om Du inte känner 

Dig bekväm med att vara samtalsledare 

Tid:  Tisdagarna  19 sep,  17 okt,   14 nov.     

 kl. 13 – 15  (Ta med kaffe!) 

Lokal:   Blå Huset, Kungagårdsängen 51 

Ledare:  Vi turas om att leda             

Avgift:  100:- 

Anmälan för alla sker vid första träffen. 

 

Läse-grupp 

A 

Lite historia om Askim, från bondesamhälle till 50-tal och nutid.  
Vi tittar på gamla foton och minns hur det såg ut förr och nu.  

Tid:  fredagar 22 sep, 6 okt, 20 okt,     kl. 10.00-12.00  (inkl. medhavd fika).  

Lokal:  Blå Huset, Kungagårdsängen 51 

Kursledare:  Svante Järbur och Bernt Skyttermark  

Avgift:  100:-  

Anmälan: bernt.skyttermark@hotmail.com  eller 031-28 31 91 eller 070-243 5040  
 
 
 
 
 
 
 

Askim vår hembygd 
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             Vår trevliga Onsdagsbridge   

      Tid:   Kl. 10.00 – 14.00.    

      Start: 30 augusti    

      Pris: Lokalhyran delas + övr. utgifter 

      för spelkort, brickor etc. 
  

 Ledare: Gudmund Otterstedt tel. 28 77 60   

       eller Gunvor Elgquist tel. 91 18 64   

 Lokal: Skintebo, (Billdals Allé)  Lokal K1, 

   vid parkeringshus mitt emot 

   Humlekärr 57. 

   Kontakta en ledare om du är osäker.  

 

Bridge 

K  

Vi sjunger vidare på torsdagar. 

Nya näktergalar hälsas hjärtligt välkomna. 

För information ring  

Birgitta Sjöholm, tel. 91 28 81 

eller  

Lennart Haajanen, tel. 28 65 66 

Körledare: Margaret Myers 

Tid:   Torsdagar kl. 14.00-16.00.     Vi startar torsdagen den 14 september. 

Lokal:   Skintebo,(Billdals Allé) lokal K1 vid parkeringshus mitt emot Humlekärr 57 

 

 KÖREN Gamla Godingar 
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Onsdagen den 20 september 2017. 
Efter tidig avfärd från diverse platser i Askim, Hovås och Billdal  
kör vi direkt  till  Bjärehalvön  och 

Birgit Nilssons  gamla släktgård i Svenstad.   
Vi kommer att ha en skön och avkopplad resa dit 

samtidigt som vi njuter av vackra höstfärger. 

Alltså: 
08.00: Avresa Skintebo, Högen, Askims kyrka och  Circle K Askim. 

10.30-13.00: Förmiddagskaffe på Stallkaféet hos Birgit Nilsson samt  
 guidning. Vi njuter inte bara av kaffet utan också av miljön  
 i det gamla stallet. 

13.30-15.00: Lunch på Hovs Hallar.  Här njuter vi inte bara av den 
  skånska maten utan även av den vackra utsikten över  
 land och hav, dvs Kattegatt. 

15.30-16.30: Besök på Vävaren i Båstad 

16.45-17.30: Kaffe med äppelmarängtårta på Café Killeröd. 
 Även detta ställe med en härlig utsikt över havet. 
 Glöm ej att köpa Carl Johan Bernadottes tryffelbiskvi…… 

Ca 19-30-20.00: Åter i Askim osv. 

Pris: 795:-/person, minst 35 deltagare  

inkluderar allt som står härovan. 
 
Sista anmälningsdag:  6 september. 
Sista betalningsdag:   13 september. 

Bindande anmälan till:  

Birgitta Sjöholm på telefon 031-91 28 81 eller 
                Gittan.sjoholm@bredband.net. 

Inbetalningskort sänds från Olofssons Buss efter sista anmälningsdagen. 

VÄLKOMNA   VÄLKOMNA    VÄLKOMNA   VÄLKOMNA    

HÖSTRESA TILL BJÄREHALVÖN och 

BIRGIT NILSSONMUSÉET 

mailto:Gittan.sjoholm@bredband.net
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Torsdagen den 7 december 2017. 

Vi börjar som vanligt med ett långt eller kort stopp på Kungsbacka 
marknad, för att sedan värma oss i Kungsbacka kyrka och lyssna  
till vacker adventsmusik och ev. lite julsånger.   

I kyrkan finns ju också ett populärt kafé om kylan därute är för svår. 

Alltså: 

10.00: Avresa från Skintebo, Högen, Askims kyrka och Circle K Askim. 

11.00-12.00: Julmarknad vid Stora Torget i Kungsbacka. 

12.15-13.00: Julmusik i Kungsbacka kyrka ev med liten andakt. 

13.30-15.15: Julinspirerad lunch på Lilla Spinneriet i Lindome. 

Ca 16.00: Åter i Askim osv, 

Pris: 375:-/person. 

Sista anmälningsdag:  20 november 2017. 

Sista betalningsdag:    30 november 2017. 

Bindande anmälan till: Birgitta Sjöholm på telefon 031-91 28 81 eller 
Gittan.sjoholm@bredband.net 

Inbetalningskort kommer från Olofssons Buss 
strax efter sista anmälningsdagen. 

  Det kan ju hända att TOMTEN kommer och hälsar på Dig men allt beror ju 
  förstås på om Du har varit snäll under året!!!!!! 

ASKIMSSENIORERNA:   
LITEN JULUTFLYKT I HALLAND  

 

mailto:Gittan.sjoholm@bredband.net
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BRA TELEFONNUMMER: 
Nödsamtal  112 

Polisanmälan, icke akut 114 14 

Vårdguiden 11 77 

Kontaktcenter Göteborgs stad 031-365 00 00    

  Epost: goteborg@goteborg.se  

  Felanmälan (gator parker), öppettider etc. 

 

Kallelse till extra årsmöte 2017 
Medlemmarna i SPF Askimsseniorerna kallas härmed till extra årsmöte  

onsdagen den 11 oktober kl. 11.00, i Mikaelskyrkans samlingssal. 

Mötespunkt: Behandling av bordlagda ärenden från årsmötet i februari: 
- Fastställande av årsavgiften för nästa år. 

Förslag rörande ovanstående  

skall vara styrelsen tillhanda  

senast två veckor före mötet. 

Styrelsens förslag:  

Årsavgift 2018:  220 kr/medlem 

                  och    100 kr/vänmedlem. 
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KALENDARIUM   

Datum Dag Aktivitet Anmält mig 

Aug 30 Ons Bridgen startar,   sen varje onsdag  

Sep 5 Tis Friskvård start promenader, sen varannan tisdag   

 6 Ons Hjärnkoll   startar  

 11 Mån Bio Roy:   Dolda tillgångar  

 12 Tis Friskvård, start boule/mattcurling, varannan tisd.  

 13 Ons Månadsmöte,, tandvård  

 14 Tor Kören startar,  sen varje torsdag  

 19 Tis Läse-grupp startar  

 20 Ons 
Höstresa till Bjärehalvön och Birgit 

Nilssonmuséet. 

 

 21 Tor Vaffö startar  

 22 Fre Askim vår hembygd startar  

 27 Ons Lunch på stan, Byns Bistro  

 28 Tor Historiekurs, Nutidshistoria, startar  

Okt 3 Tis Studiebesök Surte glasbruksmuseum  

 4 Ons Hjärnkoll, 2  

 5 Tor Vaffö  2  

 6 Fre Askim vår hembygd  2  

 11 Ons Månadsmöte, Quiz Lennart Palm, Extra årsmöte  

 12 Tor Historiekurs, Nutidshistoria 2  

 12 Tor Middag på stan, restaurang Vi Viet  

 16 Mån Vinkunskap startar  

 16 Mån Bio Roy:   Queen of Katwe  

 17 Tis Läse-grupp  2  

 19 Tor Vaffö  3   

 20 Fre Askim vår hembygd  3  
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Datum Dag Aktivitet Anmält mig 

 24 Tis Klassisk musik startar  

 26 Tor Historiekurs, Nutidshistoria  3  

 27 Fre Lunch på stan,  Norda bar & grill  

 30 Mån Vinkunskap  2  

Nov 1 Ons Hjärnkoll  3  

 2 Tor Vaffö  4  

 3 Fre Konsthistoria  startar  

 7 Tis Klassisk musik  2  

 8 Ons Månadsmöte,  Benny Johansson, biodling  

 9 Tor Historiekurs, Nutidshistoria  4  

 13 Mån Bio Roy:   Att angöra en brygga  

 13 Mån Vinkunskap  3  

 14 Tis Läse-grupp  3  

 16 Tor Vaffö  5  

 17 Fre Konsthistoria  2  

 20 Mån Lunch på stan,  Swedish taste  

 21 Tis Klassisk musik  3  

 23 Tor Historiekurs, Nutidshistoria  5  

 27 Mån Vinkunskap, Avslutning  

 30 Tor Vaffö  6  

Dec 1 Fre Konsthistoria  3  

 6 Ons Hjärnkoll  4  

 7 Tor Historia, Nutidshistoria  6  

 7 Tor Julresa: Liten julutflykt i Halland  

 11 Mån Bio Roy:   Sådan far, sådan son  

 13 Ons Höstavslutning, Göteborgs/Hovås golfklubb  

 


