
SEB Senior Club 
KLUBBLAD NR 2 2016   2016-05-02 
Hemsida: www.seniorclub.se  
 
Hej! 
I årets andra klubblad hoppas vi att du kommer att hitta ett antal aktiviteter som 
kan intressera dig. 
Torsdagsträffarna kommer även i år att bjuda på en del överraskningar. Ev. kan 
någon ”torsdagsträff” inträffa på en annan veckodag, så håll utkik. 
I dessa digitaliseringens tidevarv arbetar även vi för att utveckla vår hemsida som 
du nu hittar på en ny adress: www.seniorclub.se 
På hemsidan kan du läsa om aktiviteterna och det är därifrån du gör din anmälan. 
Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum tittar in på hemsidan för där 
kommer att finnas lite mer matnyttigt att ta del av. Det tidigare telefonnumret 
för anmälan har vi nu stängt och för dig som inte har tillgång till internet och vill 
anmäla dig till en aktivitet ber vi dig kontakta den som står som ansvarig för den 
aktuella aktiviteten i programmet. 
Om du har ändrat din e-post är vi mycket tacksamma om du meddelar oss 
din nya adress. Har ni inte fått e-post från oss under 2016 saknar vi din 
e-postadress. Meddela gärna till: jan.tingstrand@swipnet.se.  
Det är vår förhoppning att våra aktiviteter innehåller något för alla och att du 
känner att du alltid är välkommen.  
Tag chansen att behålla, vidareutveckla eller skapa nya kontakter med dina 
kollegor. 

Styrelsen 

PROGRAMMET FÖR VÅREN, SOMMAREN OCH  DEL AV HÖSTEN 20016 

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 sker genom hemsidan, www.seniorclub.se . Saknar du tillgång till internet 
gör du anmälan direkt till den som står som ansvarig för den aktuella aktiviteten. 

Inte sällan har vi begränsat antal platser och aktiviteten kan snabbt bli 
fulltecknad. ”Först till kvarn ” gäller för dessa. Märker vi att aktiviteten är 
mycket populär försöker vi få till en ”repris” om det är möjligt. 

(Nästa klubblad beräknas komma i slutet av augusti) 
PUBAR 
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(kl 14.30, Norges Hus, Skånegatan 16) 

Studiebesök och aktiviteter 

➢ Tisdagen den 17 maj    Dagstur till vackra 
     Ven  

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

➢ Torsdag 19 maj 
➢ Torsdag 14 juli ”sommarpub” se information nedan. 
➢ Onsdag 14 september ”musikquizz Melodifestivalen” OBS! Onsdag! Se 

 information nedan 
➢ Torsdag 27 oktober 
➢ Torsdag 24 november 
➢ Tisdag 13 december 

 

➢ 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 kr 50,---  
Anmälan senast 5 maj.  
 
Ev frågor: Carl David Sandberg 0768-93 48 78. 
 
 

➢ 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.  

OBS! 5 bollar bokade = 20 personer, så först till kvarn gäller. 

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



➢ Torsdagen 14 juli  kl14:30  Sommarpub  
     Norges Hus 
Även i år tänkte vi ha en sommarpub. Vi hoppas att vädergudarna är med oss 
så vi får en underbar eftermiddag i trädgården bakom Norges Hus. Pris  
kr 100.--. 
Anmälan senast 7 juli. 
Ev. frågor Lena Sjölin Anderton tel 0739-46 53 85. 
 

➢ Torsdag 8 september  kl 11.00   Statyvandring 
     Götaplatsen 

 Vi gör ytterligare en promenad med vår guide Bodil Jerndal. Denna gång 
koncentrerar vi oss på statyerna i Göteborg. Vi startar vid Götaplatsen och 
vandrar nerför Avenyn, Bältespännarparken, Trädgårdsföreningen och 
Drottningtorget för att så småningom hamna vid Gustav Adolfs torg. Därefter 
fortsätter vi via Tyska Bron till Domkyrkoplan och Kungsportsplatsen för att 
avsluta vid Bastionsplatsen där de som vill avslutar med en lunch på 
Restaurang Ritz. Vi kommer att se gammal och ny gatukonst i Göteborg; 
Poseidon, Johanna la Semeuse, Gustav II Adolf och ”Kopparmärra” och nya 
statyer som Livshjulet och Nikes. 

 Pris kr 60.--, max 22 personer. Anmälan senast 1 september. 

 Ev. frågor Lena Sjölin Anderton tel 0739-46 53 85. 

 
 
 

➢ Onsdag 14 september kl 14:30 PUB med musikquizz  

 Välkommen till höstens första pub och musikquiz på temat ”Melodifestivalen”. 

 Melodifestivalen började redan 1958 som en schlagertävling och var Sveriges 
första medverkan i Eurovision Song Contest. Det svenska bidraget ”Lilla 
Stjärna” sjöngs av Alice Babs i sockendräkt från Leksand och kom på fjärde 
plats av 10 deltagande länder. 

 Idag är Melodifestivalen under ledning av Christer Björkman en stort 
evenemang och har under alla år sedan starten engagerat svenska folket. Var 
det rätt låt som vann?! 

 Senior Club Band med förstärkning av Eva Ekström Nord kommer att framföra 
olika svenska melodier från Melodifestivalens digra samling. 

 Sedan ställer vi alla möjliga slags frågor till musikquizen, titel på låten, 
kompositör, dirigent, kläder, vem skrev låten mm. 

 Du har väl svaren? 
 Kontaktperson: Jörgen Larsson, mobil 0735-42 22 08.



➢ Tisdag 20 september kl 18.00 Italienska föreningen,  
    Gamlestadsvägen 1  
    (ingång från Malmsjögatan 1)

 En kväll bland Toscanas underbara skatter - bättre kan det inte bli! 

 Toscana räknas av många till ett av de vackraste landskapen i Italien. Det 
toscanska köket är känt över hela världen, liksom regionens fina viner. Ett 
stort antal av Italiens renässanskonstnärer och författare härstammar 
härifrån, varför Toscana kan sägas vara ett centrum för den europeiska 
kulturutvecklingen under renässansen. 

 Simone De Marchi, ordförande för Italienska föreningen i Göteborg, berättar 
om sin hembygd Toscana. Fast på svenska… Efter föredraget bjuds en äkta 
toscansk middag med varmrätt, dessert och vin, naturligtvis även det från 
Toscana. 

 Kostnaden är kr 250,-- vilket inkluderar föredrag, middag med varmrätt och 
dessert samt vin. 

 Det går utmärkt att ta med gäster denna kväll. Anmälan senast 13 
september. 

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

➢ 6 – 10 oktober                             Lissabon 

I oktober föregående år hade seniorcluben en mycket populär resa till 
Barcelona som blev övertecknad. 
Nu gör vi om en förhoppningsvis lika populär resa till LISSABON. 

LISSABON 5 DAGAR 2016-10-06 – 2016-10-10   
PRIS:kr 6.375.-- (Tillägg enkelrum kr 1.275,--)  

I bifogade bilaga hittar du beskrivning av resan med dagsprogram, pris mm. 

Intresseanmälan /ej bindande/ till vår nya hemsida www.seniorclub.se senast 
den 30 maj för reservering av platser. Uppge namn, eventuell medresenär och 
önskemål om enkelrum. 
Slutlig anmälan kommer att ske under juni 2016. 

Ev frågor: Jan Tingstrand 0704-42 21 05 eller Ingela Gustavsson  
0737-81 63 58. 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Vinkurs - de fyra stora vinländerna 

 Under fyra tisdagar lär vi oss allt om de stora vinländerna Frankrike, Italien, 
Spanien och ”Jokerland”.  

 Vid varje tillfälle provar vi sex olika viner så att vi riktigt lär känna de olika 
varianter av vin som görs i varje land. Vi försöker också förstå vilken mat som 
passar till vilket vin.  
Du behöver inte ha några förkunskaper om vin eller hur man provar vin. Det lär 
vi oss tillsammans. 
”Lärare” är Björn Fogelmark som också håller liknande vinkurser inom 
Munskänkarna. 
Kursen omfattar fyra tisdagar: 25 oktober, 1 november, 8 november och 
tisdag 15 november. 
Pris för samtliga fyra tillfällen inklusive sex viner varje gång är totalt  
kr 250,-- per person. 
Deltagarantalet är begränsat till 15 personer. Först till kvarn gäller med andra 
ord…  
Anmälan senast 18 oktober. 

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

➢ Onsdag 2 november  kl 18:00  ”En resa med Chopin” 

 Mycket välkommen till en musikalisk resa med Chopins klassiska kompositioner: 
 Minutvalsen, Revolutionsetyden, Regndroppspreluditet mm i Norges Hus onsdag 

2 november kl 18.00! 
 Vid flygeln Johan Möller Lekemo, konsertpianist och legitimerad pianopedagog 

med examen från både musikerprogrammet och lärarprogammet vid Högskolan 
för Scen och Musik i Göteborg, som spelar och berättar om Fredric Chopins liv 
(1810-1849). http://www.lekemo.se/ 

 Insläpp kl 18.00 med ett glas vin och tilltugg varefter den musikaliska resan 
börjar. 

 Kostnad 250 kr. Senaste anmälningsdag onsdag 12 oktober. 
 Arrangemanget är öppet även för icke medlemmar! 
 Konsert genomförs endast om minst 50 deltagare anmäler sig! 
 Kontaktperson:Jörgen Larsson, mobil 0735-42 22 08. 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Tisdag 25 oktober  kl 14.00  Lilla torget 4
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➢ Tisdag 22 november  kl 13.00 Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2 
 

Vinprovning med Mats Hedström 

 Under sakkunnig ledning av vår vinexpert Mats Hedström botaniserar vi i ett 
antal spännande viner och försöker oss på att förstå vad dom doftar och 
smakar och kanske också hur dom har kommit till. Mats har svaren… Dessutom 
plockar han fram lite ostar av olika slag för att fresta smaklökarna. 

Som vanligt vid dessa vinprovningar håller vi till i Sjömanskyrkans lokaler vid 
Stigbergstorget. 

 Pris kr 200,--. Anmälan senast 15 november. 
 Ev frågor: Björn Fogelmark, bjorn@fogelmark.com eller 0739-40 35 58 

Fasta aktiviteter  

mailto:bjorn@fogelmark.com


Promenader i Skatås på onsdagar kl 10.00. 
Vårens promenader avslutas onsdagen den 11 maj med korv och bröd jämte kaffe 
och kaka.  
Promenaderna startar återigen onsdagen den 14 september.  
ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL BANKENS STUGA I SKATÅS FÖR EN UPPFRISKANDE 
MOTIONSPROMENAD MED ETT GLATT SENIORGÄNG. 
Kontaktperson Jan Dermark tel. 031-91 72 09 eller 0705-10 64 91. 

Bridge. Är du intresserad av att spela trivselbridge?  Vi behöver bli fler! 
Har du tidigare spelat och kan grunderna är du välkommen till oss. 
Vi spelar på måndagar kl 10.30 – 14.00 på Regionkontoret. 
Bridgen avslutas måndagen den 23 maj och startar igen måndagen den 12 
september. 
Kontaktperson Inga-Lisa Grön ingalisagron@gmail.com eller tel. 031-25 35 56. 

Linedance. Denna aktivitet är inte i Klubbens regi, men många klubbmedlemmar 
deltar. 
Start: 14 september 2016 - 30 november 2016.  
12 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 - 16.30       Pris SEK 500,-- 

   
Klädsel :T-shirt, långbyxor/kjol + stadiga inneskor gärna med rem över vristen. 
Vattenflaska + frukt.  

I höst 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. 

Kontaktperson/anmälan till Bodil Jerndal bodil.jerndal@gmail.com  
eller tel/sms 0736-24 67 79. 

Service: 

Medlemsregister.  Hanteras av vår kassör Jan Tingstrand. 
Nya medlemmar, utträde ur klubben, adressändring, ny mailadress eller nytt 
telefonnummer anmäls på vår nya hemsida www.seniorclub.se  
Kontaktperson jan.tingstrand@swipnet.se eller tel. 031-26 77 11. 

Hemsidan. www.seniorclub.se Hanteras av vår vice ordförande Björn Fogelmark. 
Kontaktperson Björn Fogelmark bjorn@fogelmark.com eller tel. 0739-40 35 58.
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