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Askimsseniorer ! 

Nu är det dags igen ! Välkommen till våren 2017 ! 

Får vi fresta Dig  med  vår långa rad av intressanta aktiviteter under  den 

kommande våren? 

Överallt träffar Du gamla och nya , goda och glada vänner som har samma 

intressen som Du själv. 

Läs vårt vårprogram noga och skynda Dig att boka in dagarna där Du 

hittar program som tilltalar Dig - vissa blir snabbt fulltecknade! För att 

underlätta för Dig så har vi ett fullständigt kalendarium på programmets 

sista sida! 

2017 - Vad har vi då att föreslå denna vår ? 

Jo - detta bland annat från A till Ö 

Askim vår hembygd , Historia , Vaffö gör de på dette viset 

Klassisk musik , Konstcirkel , Läsecirkel 

Körsång med Gamla Godingar  

Vi har "månadens lunch " på stan 

Vi har ”vårens middag” på stan 

 och vi har vinprovning . 

Vidare har vi bridge och hjärnkoll för att motionera knoppen 

och boule och promenader för att motionera kroppen 

Vi har månadsmöten med intressanta program – alltid andra onsdagen 

Vi gör olika studiebesök  

Vi har en resa i april 

(Alla anmälningar är bindande- men Du kan självklart avanmäla Dig före anmälningstidens 

utgång 

Lusläs det nya programmet! Förhoppningsvis hittar Du mycket att njuta av !! 

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

övertala dem att gå med i vår förening!  Mun mot munmetoden är oslagbar när det 

gäller att få nya medlemmar -för kom ihåg:                                                            

"Ju fler vi är desto mer trevligt kan vi arrangera!" 
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Och förresten glöm inte att kolla på nedanstående hemsidor:  

Nyfiken på vad som händer på riksplanet?   www.spf.se 

Göteborgsdistriktets hemsida: www.spf.se/distrikt/goteborgsdistriktet 

Du kan också ringa distriktets kansli 031- 12 17 59 för att få veta mera.. 

På hemsidan hittar Du det som händer i Göteborgsdistriktet under våren - 

studiedagar inom aktuella ämnen, friskvårdspromenader, golf, mm, mm. 

I skrivande stund är följande planerat men detta och ytterligare finner Du nu och 

senare på distriktets hemsida: 

17 februari     Jazz och lunch på Valand – Anmäl till kansliet 

         Ett tips! Biljetterna brukar ta slut jättesnabbt så var ute i god tid!                                                                                     

3mars          Friskvårdskommittén. En studieförmiddag om Hjärtflimmer 

Slutet av maj Preliminärt promenad med distriktet på Styrsö 

Andra veckan i juni   Golfmästerskap på Hulta GK 

Vår egen hemsida  adress:  www.askimsseniorerna.se 

Den besöker Du naturligtvis ofta eller hur ? Massor av trevliga fotografier från våra 

olika verksamheter hittar Du där –förutom vårt program –om Du har förlorat det! 

Dessutom kommer vi att ge Er all information så snart den når oss - dels på våra 

månadsmöten och dels dessutom –alla Ni som lämnat Era e-mailadresser – till  Er                                     

skickar vi ut informationen  så fort vi bara kan! 

Du som ännu inte lämnat Din mailadress – gör det!                                                 

Lars Pamp tar gärna emot adressen : larspamp@gmail.com  

På mailen får Du snabbt många nya tips om intressanta saker att göra !  

Kalendariet på sista sidorna med programmen dag för dag är en strålande hjälp 

vid Din Planering! Anteckna redan nu sådant som Du känner för att delta i! 

Och kom ihåg – Du är hjärtans välkommen till våren 2017! 

Vi alla i Styrelsen  genom  Gudrun Järbur 

PS. Vår medlemsavgift  är bara 220:- för år 2017     -      Mycket för pengarna !   

Betala gärna snarast. OBS Vi har nytt bankgiro. Se inbetalningskortet ! DS 

PS 2.. Finns det något som Du tycker skulle vara kul att pröva på – och som inte finns i vårt 

utbud- tveka inte att tipsa oss så skall vi se vad vi kan åstadkomma –   

allt (nästan) går ju som bekant att ordna – det omöjliga tar bara lite längre tid!    DS 

http://www.askimsseniorerna.se/
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M 
Månadsmöten hålls i Askimsvikens Fest & Konferens, Lekullevägen 8, Askim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

M         

       L                                                                                      2---

----- 

 Jan-Olof Nilsson, dokumentärfilmare och författare, tar 

oss med tillbaka till beredskapsårens dagar, då 

hemvärnet ryckte ut och vaktade amerikanska 

bombplan, då vi lyssnade på Glenn Miller, dansade 

jitterbug, drack surrogatkaffe och handlade mat med 

matkuponger på bl a bröd, smör, kött; ja, Ni minns….. 

  

 Kostnad:  

 60 kr som inkluderar kaffe/te, smörgås och kaka. 

Månadsmöte onsdag 18 jan kl.11 

       LUCKY STRIKE – Kärlek och dramatik 

         i 2:a världskrigets skugga  

M.   

         Å   

 Årsmöte 2017. Se detaljer på sid. 18 i programmet 

 Bildvisning. 

 Vid vårt 30-års jubileum i September förra året 

visades en bildkavalkad av aktiviteter från början 

av 90-talet fram till idag. Efteråt framkom 

önskemål att få se detta lite mer i lugn och ro,         

t. ex. vid ett månadsmöte.  

 Bernt visar nu valda delar av bildspelet och vi har 

möjlighet att kommentera vad vi ser.  

  Föreningen bjuder årsmötesdeltagarna på 

kaffe/te, smörgås o kaka. 

Månadsmöte onsdag 8 feb kl.11 

        Årsmöte och Bildvisning 

MÅNADSMÖTEN och STUDIEBESÖK 
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F 

Marie Tilosius från Svenska fyrsällskapet berättar för oss om våra fyrar på 

Västkusten och sedan om inloppet till Göteborg och hur det var att leva på 

Gäveskärs fyrplats. Med tanke på att den dagen är internationella kvinnodagen 

så får vi höra lite om kvinnans situation på fyrplatserna. 

Kören Gamla godingar  

bjuder på skönsång. 

Kostnad:  

60 kr, inkluderar  

kaffe/te,  

smörgås och kaka. 

  Fyrbyggnaderna på bilden är   

  idag renoverade med varsam 

  hand av två entusiaster. 

Månadsmöte onsdag 8 mars kl. 11 

Fyrar – en del av vårt kulturarv. 

V    t 

Restaurang Teaterkällaren, Kungsparken 1. f.d. Gropen, Stora Teatern 

Hållplats: Kungsportsplatsen eller Heden (Rosa) 

Tid: Onsdag den 22 februari kl. 17.45 

Pris:  450 kr.     Begränsat antal platser. 

Vi erbjuds ett Menypaket vilket innebär 

¤ Smårätter som vi delar på runt bordet 

¤ Var och en beställer sen efter önskemål  

en kött-fisk-eller vegetarisk rätt. 

Anmälan: senast onsdag 15 februari till:  

Margareta Medin 0736-297170 eller mail:    

medin.margareta@hotmail.com  

alt. Gudrun Järbur 031-280667   

Vänligen meddela behov av specialkost i samband med anmälan 

samt önskemål om fisk-kött-eller vegetarisk rätt. 

 

Vårens middag på stan       tillsammans med goda vänner på 

 

http://www.veteranen.se/wp-content/uploads/2012/03/G%C3%B6ran-S.jpg
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M Månadsmöte onsdag 12 apr kl. 11 

SYNEN,  ÖGONEN  och  åldrandets effekter 

 

B 

Mölndals Stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum som ligger i det gamla 

industriområdet Kvarnbyn. I museet finns en permanentutställning av Lindomestolar 

och av vardagsföremål från de senaste 100 åren. 

I lokalerna som en gång var strumpfabrik  

finns även butik och kafé.  

Plats: Kvarnbygatan 12 

Lila express från Frölunda torg eller  
Radiomotet stannar utanför muséet.  

Tider: Samling  kl. 13  vid muséet. 

Kostnad: Fri entré  

Anmälan, ej helt nödvändig,  

men anmäl helst senast 15 mars till Barbro Mathiasson på Epost: 

bam.36@hotmail.com           så vi vet ungefär hur många som kommer. 

Besök på Mölndals Stadsmuseum  22 mars kl. 13.00 
 

 
 

Denna programpunkt utgår.  

Istället får vi en berättelse från en medlem som besteg 

Kilimanjaro för 4 år sen.  

http://www.veteranen.se/wp-content/uploads/2012/03/G%C3%B6ran-S.jpg
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Våravslutning onsdag 10 maj kl.13.30 
 

OBS på Hovås Golfklubb. 

Golfbanevägen 17   Hovås.    (klubben heter egentligen Göteborgs GK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 125 Kr/person.   

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

Kören Gamla Godingar sjunger, och vi har naturligtvis lotteri.  

Bindande anmälan genom att betala in senast 3 maj  

till Askimsseniorernas    NYA  Bankgiro     853 – 8035        

Skriv ditt namn i kommentarsfältet på blanketten 

Tidigast insläpp kl.13.30 p.g.a. andra lunchgäster före. 
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Musikhistorisk cirkel där vi lyssnar 

på de stora mästarna från olika epoker.  

 

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

kan förekomma.   

Tid:  Tisdagar 28 feb, 14 mar, 28 mar, 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 
Föreningen Betaniahemmet, Konferensrum Gläntan. Samma byggnad som våra 
 månadsmöten.  Buss: Rosa express, stn. Trollängen (Gröna bron). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSER, STUDIECIRKLAR, 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, på  

plats eller tel. 20 80 11. 

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. 

 

23 januari – Advanced style      Dokumentär USA 2014 

Färgstarka porträtt över sju självständiga och stilfulla kvinnor i New York mellan 

62 och 95 år som utmanar konventionen vad gäller skönhet, åldrande och 

västvärldens besatthet av ungdomen.  

27 februari – Ta fast tjuven     Kriminalfilm USA, Storbrit. 1955 

 Cary Grant i rollen som en omvänd juveltjuv. Han misstänks för nya stölder och 

försöker rentvå sig själv med hjälp av Frances (Grace Kellys) juveler. Misstankarna 

faller dock på honom och hon hjälper honom att fly.   

 27 mars – Nojoom     Dokumentär    Jemen  2014 

 Den 10-åriga jemenitiska flickan Nojoom går in i en rättssal och bönfaller domaren 

att bevilja henne skiljsmässa efter att ha blivit bortgift till en äldre man. Skapad av 

Jemens första kvinnliga regissör. 

24 april – The lady in the van    Comedy – Drama Storbritannien 2015 

Bygger på en sann berättelse om Miss Shepherd, en kvinna som ”tillfälligt” 

parkerar sin skåpbil på Alan Bennets uppfart och blir kvar i 15 år.  

   Cafébio på Roy             Kungsportsavenyn 45 
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  F 

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/tillfälle).  

Upplysningar: Roland Jakobsson, 0732 - 54 90 09.   Välkomna! 
10 jan. Boule / mattcurling 

17 jan. Promenadväg      med hänsyn till väder och väglag. 

24 jan. Boule / mattcurling 

31 jan. 
World of golf       (Hults Sörgårdsväg, Hults gata, Hultsbrovägen,  

                              lunch på restaurant Greens, Järnbrottsmotet, buss) 

7 feb. Boule / mattcurling 

14 feb. 
Botaniska trädgården - Änggårdsbergen  

              (buss till Linnéplatsen, Botaniska, Arboretet, Änggården) 

21 feb. Boule / mattcurling 

28 feb. 
Marholmen          (buss till Pilegården, Askims Sörgårdsväg,  

                              Välenkolonierna, fika på Marholmen, Askimsbadet) 

7 mars Boule / mattcurling 

14 mars 
Järkholmen         (Granliden, Ryttarstigen, Grinnekärrsvägen, Järkholmsväg.  

                              lunch/fika på Hovås kallbadhus, Hovåsvägen) 

21 mars Boule / mattcurling 

28 mars 
Billdals Park, Killingsholmen          (buss till Hästebäck, Billdals Park,  

                               Kapten Klintons väg, fika Killingsholmen, Billdal, buss) 

4 april Boule / mattcurling 

11 april 
Västra Lindås       (buss till V. Lindås, Valebergsvägen,  S.Lindåsbadet, 

                               Billdals Hagenväg, fika i Bärnarps Café, buss hem) 

18 april Boule / mattcurling 

25 april 
Oxsjön runt           (Skalldalsvägen, Skallgången, Hovås Jägareväg,  

                                fika vid Oxsjön, Lyckhem, buss hem) 

2 maj Boule / mattcurling 

9 maj 
Ängås Gård           (buss till Radiomotet, Frölunda kyrka, Toftaåsen,  

                                fika på Ängås Gård, Välen, Askimsbadet)  

16 maj Boule / mattcurling 

23 maj 
Stora Amundön     (buss till Skintebo, Skintebovägen, Säröbanan,  

                                 fika på St. Amundön, Lillövägen, buss hem) 

30 maj Boule / mattcurling 

Friskvård på tisdagar, Ingen föranmälan krävs. 
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Vi kör vidare – men med en ny bok! 

USA:s historia,  författare: Lennart Pehrson 

Det handlar om tiden från USA:s födelse då 13 engelska kolonier bröt sig loss från 

England fram till vår nutid—Här finns säkert svaren på  mycket av det som händer i 

USA idag. 

Varje avsnitt kommer att ledas av en av deltagarna.  

Självklart är även deltagare som inte känner sig bekväma  

med att vara samtalsledare lika hjärtligt välkomna. 

När: 26 jan, 9 feb, 23 feb, 9 mar, 23 mar, och 6 apr. 

 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 
 

Historiecirkeln – a never ending story! 

 

M 

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

Tider:     Alla luncher börjar kl. 13.00  

Tis   14 feb Mañana, Odinsplatsen 

Ons 15 mars Sjöbaren  Lorensberg, Lorensbergsgatan 

Tor  20 april River Café Dockepiren, Eriksberg 

Fre  19 maj Sjömagasinet,  Adolf Edelsvärds gata 5 

Anmälan: Senast en vecka före lunchdagen till: 

Gudrun Järbur:    031- 28 06 67      

 e-post:   gudrun.jarbur@gmail.com    eller 

Margareta Medin:  0736 -29 71 70     

e-post:   medin.margareta@hotmail.com 

 

Månadens lunch på stan 

 

mailto:gudrun.jarbur@gmail.com
mailto:medin.margareta@hotmail.com
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I vår vill vi ha en anmälan i förväg -så anmäl Dig snarast. 

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,  onsdagarna 25 jan , 1 mar , 29 mar , 19 apr  

Pris: Deltagandet är gratis- vi vill öka våra medlemmars glädje av att deltaga ! 

Anmälan:  Senast 24 jan till Gudrun Järbur 031 28 06 67 ; 0733 28 06 00  eller 

   e-post:  gudrun.jarbur@gmail.com 

Hjärnkoll         Motion för knoppen! 

 

” 
 

 

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

 19 jan, 2 feb, 16 feb, 2 mar, 16 mar, 30 mar.  

 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 studiecirkel om seder och bruk.   

Ett samarbete mellan Askimsseniorerna och Svenska kyrkan. 
 

”Vaffö gör de på dette viset” 
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Vi provar, under lätta former, varje gång 4 olika viner  

och försöker lära oss känna igen de olika druvorna. 

Tid:  Kl. 18.30  måndagarna 6 mar, 20 mar, 3 apr, samt avslutning 24 apr  

Lokal:  Hus Ada 

Ledare: Mats Hedström          

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

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

   epost:   gudrun.jarbur@gmail.com 

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

 

Vinprovning 

K 

 
Vi fortsätter med modernistisk 1900-talskonst, internationell och svensk. 
Inriktningen är beroende av deltagarnas önskemål.  

Tid:  Fredagar 17 mar, 31 mar, 21 apr, kl. 10.00-12.00   (inkl. medhavd fika).  

Lokal:  Föreningen Betaniahemmet, Konferensrum Gläntan.  
 Samma byggnad som våra månadsmöten.   
 Buss: Rosa express, stn. Trollängen (Gröna bron). 

Kursledare:  Tore Johansson och  
 Bernt Skyttermark  

Avgift:  100:-  

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

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.  

Tid:  Tisdagarna  24 jan, 21 feb, 21 mar,18 apr.     

 kl. 13 – 15  (Ta med kaffe!) 

Lokal:   Blå Huset, Kungagårdsängen 51 

Ledare: Inger Nilsson             

Avgift:  100:- 

Anmälan till: Inger Nilsson, , tel. 28 51 33 eller 

  epost:  inger285133@telia.com 

 

Läsecirkel 

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 3 feb, 17 feb, 3 mar,   kl. 10.00-12.00  (inkl. medhavd fika).  
Lokal:  Föreningen Betaniahemmet, Konferensrum Gläntan.  Samma byggnad 
               som våra månadsmöten. Buss: Rosa express, stn. Trollängen (Gröna bron). 
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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Vi sjunger vidare på torsdagar. 

Nya näktergalar hälsas hjärtligt välkomna. 

För information ring  

Birgitta Sjöholm, tel. 91 28 81 

eller  

Börje Kjellstenius, tel. 91 32 54. 

Körledare: Margaret Myers 

Tid:   Torsdagar kl. 14.00-16.00.     Vi startar torsdagen den 26 januari. 

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

 

           B 

             Onsdagsbridge   
       (ihop med tidigare Fredagsbridge)  

        Tid:   Kl. 10.00 – 14.00.    

        Start: 11 januari    

        Pris: 100 kr/person  + övriga utgifter  

        för spelkort, brickor etc. 
  

 Ledare: Lars Elgquist   tel. 91 18 64  och 

       Gudmund Otterstedt tel. 28 77 60 

 Lokal: Skintebo, (Billdals Allé)  Lokal K1, 

   vid parkeringshus mitt emot 

   Humlekärr 57. 

   Kontakta en ledare om du är osäker.  

 

Bridge 

 KÖREN Gamla Godingar 
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L 
Onsdagen den 26 april 2017 

Denna onsdag så behöver vi inte bry oss så mycket om väderleken för 
om inte solen skiner på oss på uppresan till Värmland, så lyser den ju 
alltid på oss när vi kommit fram till SOLA I KARLSTA’. Så följ med och 

njut av Lars Lerins härliga konst och den vackra utsikten från 
Sandgrund. 

      Alltså: 

07:30 Avresa från Skintebo, Högen, Askims k:a, Circle K i Askim(Statoil). 

09.45-10.45 Förmiddagskaffe med klengås på Hamrande Bak- och Kaffestuga. 

12.30 Besök med guidad visning på Sandgrund. 
 Om man inte vill titta på konst i 4 timmar så är det fritt fram att 
 göra vad man vill i de vackra omgivningarna. 

 Ingen bestämd lunchtid denna gång men vi har ett bra förslag:  
 Önskas dagens lunch så går det bra att äta dagens lunch på 
 Wermlands Museum som ligger alldeles intill Sandgrund. I så fall 
 tillkommer 100 kr som betalas på stället. Vi tar upp beställning på 
 bussen. Var detta ett bra förslag??      Hoppas det. 

16.30 På återresan kommer vi att stanna och ha bussfika på någon 
 naturskön plats, helst med sjöutsikt.  

Ca 21.00 Åter i Askim osv.  

Pris:  Kr. 650 / person.  

Sista anmälningsdag: 12 april  

Bindande anmälan till Birgitta Sjöholm.  
Telefon: 91 28 81 eller    
gittan.sjoholm@bredband.net.  

 Inbetalningskort kommer från  
Olofssons Buss strax efter  
sista anmälningsdagen  
som alltså är den 12 april. 

 

Konstresa till Karlstad och  

Lars Lerins Sandgrund 
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VÄLKOMMEN på en resa i Bohusläns skärgård när den är som bäst! 

Bussen tar oss direkt till Fjällbacka där Du kanske hinner ta en titt på båtliv och 
båtfolk, kanske köpa en souvenir eller beundra Ingrid Bergman där hon blickar ut 
över vattnet, innan vi äter lunch  på Bryggan.  Därefter en 3 timmars härlig båttur 
genom skärgården och Sotenkanalen till Smögen där vår buss väntar. 

Kanske tar vi en liten sväng ombord till käck musik. 

08.00: Avresa från Skintebo, Högen, Askims kyrka och  Circle K i 
Askim (f.d. Statoil). 

 Bussfika någonstans utmed vägen. 

11.00: Guidning i Fjällbacka. 

12.00: Lunch på Bryggan i Fjällbacka. 

13.00-16.00   Kryssning Fjällbacka – Smögen. 

18.00: Åter i Askim osv. 

Pris: 745:-/Person vid minst 30 deltagare. 
 I priset ingår bussresa, bussfika, guidning, lunch, kryssning,  

fika ombord samt musikunderhållning. 

Sista anmälningsdag:  8 juli  
    (varefter inbetalningskort kommer från Olofssons Buss.) 

Bindande anmälan till Birgitta Sjöholm, tel: 91 28 81 eller 
     Gittan.sjoholm@bredband.net 

 Tänk på att HAVET alltid är lika vackert antingen det stormar, regnar eller solen 

lyser. Den 18 juli så vet jag att vi tillsammans med Evert Taube kan sjunga: 

SÅ SKIMRANDE VAR ALDRIG HAVET……. 

SOMMARRESA TILL FJÄLLBACKA 
SKÄRGÅRD TISDAG 18 JULI  

och SMÖGEN, tisdag 18 juli 2017 

mailto:Gittan.sjoholm@bredband.net
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  KALENDARIUM   

Datum Dag Aktivitet Anmält mig 

Jan 11 Ons Bridge: Startar  

 18 Ons Månadsmöte: Lucky Strike – Kärlek och dramatik i 2-a    

     världskrigets skugga 

 

 19 Tor Vaffö gör de på dette viset: Start  

 23 Mån Bio Roy: Advanced Style  

 24 Tis Läsecirkeln: Start  

 25 Ons Hjärnkoll: Start  

 26 Tor Kören: Start  

 26 Tor Historia: Start  

Feb 2 Tor Vaffö gör de på dette viset  2  

 3 Fre Askim vår hembygd: Start  

 8 Ons Månadsmöte: Årsmöte och Bildvisning.  

 9 Tor Historia  2  

 14 Tis Månadens lunch på stan:   

 16 Tor Vaffö gör de på dette viset  3  

 17 Fre Askim vår hembygd 2  

 21 Tis Läsecirkeln 2  

 22 Ons Middag på stan: Teaterkällaren  

 23 Tor Historia  3  

 27 Mån Bio Roy: Ta fast tjuven  

 28 Tis Klassisk musik: Start   

Mar 1 Ons Hjärnkoll 2  

 2 Tor Vaffö gör de på dette viset  4  

 3 Fre Askim vår hembygd  3  

 6 Mån Vinprovning: Start  

 8 Ons Månadsmöte:  Fyrar – En del av vårt kulturarv.  

 9 Tor Historia  4  

 14 Tis Klassisk musik  2  
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Datum Dag Aktivitet Anmält mig 

Mar 15 Ons Månadens lunch på stan  

 16 Tor Vaffö gör de på dette viset  5  

 17 Fre Konsthistoria: Start  

 20 Mån Vinprovning  2  

 21 Tis Läsecirkeln 3  

 22 Ons Studiebesök på Mölndals museum  

 23 Tor Historia  5  

 27 Mån Bio Roy: Nojoom  

 28 Tis Klassisk musik  3  

 29 Ons Hjärnkoll  3  

 30 Tor Vaffö gör de på dette viset  6  

 31 Fre Konsthistoria  2  

Apr 3 Mån Vinprovning   3  

 6 Tor Historia  6  

 12 Ons Månadsmöte:  Synen, Ögonen och åldrandets effekter  

 18 Tis Läsecirkeln 4  

 19 Ons Hjärnkoll  4  

 20 Tor Månadens lunch på stan:   

 21 Fre Konsthistoria  3  

 24 Mån Bio Roy: Lady in the van  

 24 Mån Vinprovning  4  

 26 Ons Konstresa till Karlstad och Lars Lerins Sandgrund.  

Maj 10 Ons Våravslutning Hovås Golfklubb  

 19 Fre Månadens lunch på stan  

Juli 18 Tis Sommarresa till Fjällbacka skärgård och Smögen  
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Kallelse till årsmöte 2017 

     Medlemmarna i SPF Askimsseniorerna kallas härmed till årsmöte 

onsdagen den 8 februari 2017 kl. 11.00, Askimsvikens Fest & Konferens. 

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar finns på 

hemsidan www.askimsseniorerna.se  en vecka före mötet. 

 
 

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. 

 


