
SEB Senior Club 
KLUBBLAD NR 1 2016   2016-02-09 
Hemsida: www.seniorclubsebgbg.se  

Hej alla, 

gamla och nya medlemmar och välkomna till det 31:a verksamhetsåret. Bakom oss 
har vi ett jubileum som kröntes med festen på Park Avenue, där 1/3 av oss deltog 
och ca 125 också beställt DVD av festfilmen. 

Våra öppna torsdagsträffar, pubarna på Norges Hus, är annars hjärtat i 
verksamheten och vi skall också i år då och då försöka förgylla dessa med olika 
inslag. Vi hoppas att detta program, och kommande, ska leda till lika stort 
deltagande i år och är tacksamma för synpunkter, tips och förslag till att göra 
klubben aktiv och levande.  

Årsmötet hålls i år 9 mars enl. nedanstående och kallelse bifogas detta klubblad. 

Styrelsen 

PROGRAMMET FÖR DEL AV VINTERN SAMT VÅREN 2016 

I anslutning till beskrivningen av varje aktivitet står det när anmälan senast skall 
göras. Närstående är välkomna i mån av plats. Om en aktivitet blir övertecknad, 
kontaktas de som inte kan beredas plats.  

Återbud skall lämnas i så god tid som möjligt. Om återbud lämnas för sent, eller 
inte alls, kan vi behöva ta ut ersättning för klubbens kostnader.  
 
Anmälan SKA ske via mail till anmalan@seniorclubsebgbg.se eller i nödfall till 
klubbens telefonsvarare som har nr 0722-50 62 14 (OBS! Tala tydligt!). Däremot 
kan anmälan inte ske per post och inte heller lämnas i receptionen på plan 4. 

Inte sällan tvingas vi ange ”begränsat antal deltagare” och aktiviteten kan bli 
snabbt fulltecknad, trots att det kanske är långt kvar till sista anmälningsdatum. 
Vi gör vårt bästa för att reprisera, men vill ändå påminna om att vi tillämpar 
”först till kvarn … ” och ju tidigare vi kan konstatera att det behövs en dubblering 
desto bättre, så vi välkomnar era anmälningar så tidigt som möjligt.  

(Nästa klubblad beräknas komma i slutet av april) 

http://www.seniorclubsebgbg.se
mailto:anmalan@seniorclubsebgbg.se


PUBAR 
(kl 14.30, Norges Hus, Skånegatan 16) 

Studiebesök och aktiviteter 

➢ Torsdag 11 februari  
➢ Torsdag 3 mars 
➢ Torsdag 14 april ”räkfrossa” se nedan 
➢ Torsdag 19 maj  
➢ Torsdag 14 juli ”sommarpub”

➢ Måndag 22 februari  kl 10.30  Konserthuset, 
     Göteborg  
Guidad tur Konserthuset! 
Nu upprepar vi höstens succé med guidade tur på Konserthuset som snabbt 
blev övertecknad! 
Följ med på en guidad tur genom Konserthusets publika delar till 
orkesterutrymmen bakom scenen och den magnifika orgeln, de mäktiga 
instrumentförråden, notbiblioteket och administrationen. 
Turen avslutas i Stora salen där du får uppleva en repetition med orkestern 
inför kommande konsert fredag 26 februari med föreställningen: ”1001 
Sagolika kvällar” 
Ginasteras spännande harpkonsert fylld av sydamerikanska rytmer med 
Symfonikernas nye harpist Erik Groenestein-Hendriks. Som om inte det vore 
nog ett spännande stycke av Borisova-Ollas och Rimskij-Korsakovs exotiska 
skildring av Scheherazades förtrollande sagor. Introduktion till konserten 
med Johan Stern, cellist i Symfonikerna.” 
Med reservation för eventuella ändringar i guidningen. 
Kostnad: Kr 200:- per person vilket även inkluderar lunch. 
Max 30 personer deltagare 
Anmälningstiden är ute och aktiviteten är fulltecknad. 
Startid kl 10.30 vid entrén till Konserthuset. 

Ev frågor: Björn Fogelmark, bjorn@fogelmark.com eller tel 0739-40 35 58.

mailto:bjorn@fogelmark.com


➢ Torsdag 25 februari  kl 13:00             Besök på remfabriken i 
             Gårda 
 
På Åvägen 15 i stadsdelen Gårda finns en fabrik där nästan ingenting har 
förändrats sedan förra sekelskiftet. 
Sannolikt är det den bäst bevarade arbetsplatsen från den perioden i hela 
Skandinavien. Fabriken stängdes 1977, personalen stängde och gick hem, och 
precis så ser fabriken ut än idag. Följ med på en guidad vandring, som tar ca 
1 timme, i detta levande museum . Vi avslutar sedan med kaffe och bulle. 
Vi kan bara vara 25 personer så skynda er med anmälan och kostnaden är 
50:-  
 
Ev. frågor till Siv Andersson mobil 0725-22 05 24.

➢ Torsdagen 3 mars   kl 14:30  PUB Norges Hus 
 

(Obs inte 17 mars som tidigare angivits, Norges Hus hade dubbelbokat denna 
dag). 

 Vi knycker fräckt ett koncept från TV och presenterar ”Två och en Flygel” i 
egen tappning med Eva Ekström och Sture Alfgården. Programledare; Björn 
”Skavlan” Fogelmark.

➢ Onsdagen 9 mars  kl 13:00  Årsmöte Vingasalen, 
     Östra Hamngatan 24  
Som vanligt inbjuder Tomas Nilsson till information om bankens resultat och 
affärsutveckling, därefter paus med förtäring. Årsmötet börjar 14.00. 
Kallelse bifogas detta klubblad. Årsbokslut och Verksamhetsberättelse finns 
tillgänglig på Hemsidan.  
 
Anmälan senast 2 mars.



➢ Måndag 14 mars  kl 11.00 Matteuskyrkan,  
    Djurgårdsgatan 17, Majorna 

 
Ensamkommande flyktingbarn - hur står det till egentligen? 

 I höstas läste vi dagligen om den stora flyktingströmmen, inte minst om 
ensamkommande barn och ungdomar. Vad hände egentligen? Hur många kom? 
Vart tog alla vägen? Hur bor de? Går de i skolan? Och vad är det som 
händer nu när vi läser om tragiska händelser på flera boenden? Och de som 
inte har någonstans att bo och inte heller verkar vilja, hur går de för dessa? 
Frågorna är många. Vi försöker reda ut begreppen genom att träffa 
Göteborgs Räddningsmission som tillsammans med bland andra Bräcke diakoni, 
Rädda Barnen och Röda Korset driver ett antal boenden och på olika sätt har 
ett djupt engagemang i dessa barns utsatthet. 

 Kostnaden är 150 kr som oavkortat går till Göteborgs Räddningsmissions 
arbete. 

 Matteuskyrkan ligger i hörnet av Djurgårdsgatan och Allmänna vägen, ett 
stenkast från Stigbergstorget. 

 Anmälan senast 7 mars. 
     
     Ev. frågor: Björn Fogelmark, bjorn@fogelmark.com eller tel 0739-40 35 58.

mailto:bjorn@fogelmark.com


➢ Lördag 2 april  Kl. 19.00  Bio Roy, Avenyn 

 Missa inte operapremiären från Metropolitan i New York!! 

 För endast 300:- får du njuta av Puccinis Madame Butterfly på Bio Roy. 
Föreställningen visas i HD-kvalité och med surroundljud. Möjlighet finns att 
köpa vin, snittar, kaffe m.m. i pausen. Erbjudandet gäller även för 
respektive. 

  
Anmälan senast den 25 februari. 20 st biljetter är reserverade så först till 
kvarn……  
 
OBS. Inbetalning kr 300:- görs till SEB Senior Club, bg 5317-9933, senast 
den 1 mars eftersom biljetterna måste betalas en månad i förväg. När 
betalning är gjord blir anmälan bindande då biljetterna ej återköpes av Bio 
Roy. 
 
Vi ses i foajén 18.40 där jag delar ut biljetterna. 

 Ev. frågor till Inga-Lena Anderberg mobil 0705-26 98 91.

➢ Torsdag 14 april  kl 14:30  PUB med Räkfrossa 
 
Vi slår två flugor i en smäll med att kombinera ordinarie pub med läckerheter 
som inte längre är rödlistade. Vi börjar prick 14.30 med vindrink som följs av 
räkor med tillbehör, vin och öl med påfyllning, kaffe och kaka. Musik och 
(all)sång, samt för de lystna dans, ingår i priset 250:--.  
 
Vi bör vara minst 60 st för att få ihop kalkylen, varför vi ber om bindande 
anmälan senast 4 april. (Vid för få anmälda blir det vanlig pub).

➢ Torsdag 12 maj  kl 11.00  Botaniska Trädgården 
 
Mats Havström har lovat ställa upp i år igen och vi håller fast vid traditionen 
med porlande dryck, sångkör och diktläsning. 
I kostnaden ingår inträdet till trädgården. 
Kostnad 50 kr  
Anmälan senast 5 maj.  
 
Ev frågor: Carl David Sandberg 0768-93 48 78.



Fasta aktiviteter  

➢ Promenaderna i Skatås på onsdagar kl 10.00 - kontaktperson Jan Dermark – 
tel. 031-917209 alt 0705-106491. 
ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL BANKENS STUGA I SKATÅS FÖR EN 
UPPFRISKANDE MOTIONSPROMENAD MED ETT GLATT SENIORGÄNG
  

➢ Bridge - Är du intresserad av att spela trivselbridge? 
 Vi behöver bli flera! 
Har du tidigare spelat och kan grunderna, är du välkommen till oss. 

➢ Tisdagen den 17 maj    Dagstur till vackra 
     Ven 

Buss från Göteborg kl 07:30. Förmiddagskaffe/smörgås i Kvibille innan färden 
går vidare till Landskrona/Ven. På Ven, guidad tur med lokalbussen. Besök på 
historisk mark där Tycho Brahe levde och verkade under 1500-talet. Lunch, 
besök i St Ibbs gamla kyrka med en hänförande utsikt över sundet m.m. 
Hemma i Göteborg igen vid kl 20:30. Pris kr 995:- varav Kr 200:- utgör 
anmälningsavgift, som ej återbetalas vid ev. avbokning.. 

Rolfs flyg o buss har reserverat 25 platser för oss, fram till 17 mars. 
Anmälan sker direkt till Bussbolaget tel: 031-55 00 00, vid anmälan uppge 
Sebseniorer. Även respektive kan åka med. 
 

Ev. frågor: Ingela Gustavsson mobil: 073-781 63 58.

➢ Torsdagen 26 maj  kl 10:00 första start Golf på Sjögärde   

 Hoppas vi har bättre tur med vädret denna gång. 
 Greenfee kr 295:-. anmälan (inkl golfid.) senast 19 maj.  

Ev. frågor: Ingela Gustavsson mobil: 073-781 63 58.



Vi spelar på måndagar kl 10.30 - 14.00 på Regionkontoret.  
Kontaktperson Inga-Lisa Grön - telefon 031-25 35 56 eller e-post  
inga-lisa.gron@tele2.se.  
 
 
Klubbens medlemsregister hanteras av vår kassör Jan Tingstrand. Nya 
medlemmar, utträde ur klubben och adressändringar meddelas till Jan via  
e-post jan.tingstrand@swipnet.se eller på telefon 031-26 77 11. 

För övrig information se Seniorklubbens hemsida: www.seniorclubsebgbg.se  

Nedan aktivitet är inte i klubbens regi, men många klubbmedlemmar deltar: 

Linedance - 14 januari 2016 - 22 april 2016. 
15 onsdagar, ABFs danssal, Järntorget 8, vån 2, Göteborg  

Nivå I (Nybörjare)    kl. 13.00 - 14.00       Pris SEK 500 
Nivå II                 kl. 14.00 - 15.00       Pris SEK 500  
Nivå III                kl. 15.00 - 16.15       Pris SEK 500  

Anmälan till bodil.jerndal@gmail.com eller tfn/sms 0736-24 67 79.  
I vår dansar vi nya danser och repeterar det vi lärt oss. 
Vid varje dans går vi igenom stegen först och dansar sedan. 
Tipsa gärna vänner och bekanta. Alla är välkomna.

mailto:jon.lennstrom@tele2.se
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