
SEB Senior Club 
KLUBBLAD NR 1 2017   2017-02-07 
Hemsida: www.seniorclub.se  

Hej alla SEB seniorer!  
Våra aktiviteter under februari 2017 och fram till och med maj 2017 hittar du i 
detta klubblad nr 1 för år 2017. 
Årsmötet kommer att äga rum den 28 februari kl 13.00. Gå in på hemsidan och anmäl 
dig redan nu. 
Under 2017 kommer vi att ha två olika ”projekt”. Som du kan läsa i det separata 
bladet som bifogas detta klubblad så vill vi samla in berättelser från medlemmarna 
för att trycka en bok. Men vi tänkte också uppmuntra alla seniorer som håller på med 
någon form av konst eller konsthantverk. Det kan vara målning, foto, trä- eller 
textilslöjd, keramik eller glas. Någon gång i höst tänkte vi låta våra konstnärer ställa 
ut för beskådande i någon lämplig lokal. Är du intresserad av att ställa ut? Kontakta 
någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@seniorclub.se. 
På vår hemsida, www.seniorclub.se, kan man inte bara anmäla sig till kommande 
aktiviteter utan man kan också få en glimt av det som skett genom bilder, filmer och 
beskrivningar. Ibland får vi möjlighet till någon extrainsatt aktivitet och då skickar vi 
ut information via mail. Det är alltså viktigt att du lämnar oss din mailadress eller ser 
till så att vi har den rätta. Du kan lämna din mailadress eller uppdatera den gamla på 
hemsidan. 
Det är vår förhoppning att du skall finna våra arrangemang spännande och 
intressanta. 
Vi vill också passa på att hälsa alla nya och ”gamla” medlemmar mycket välkomna till 
våra träffar. 
Styrelsen  

PROGRAMMET FÖR VINTERN OCH VÅREN 2017 

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 kontaktperson 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. 
Om du har ändrat din e-post är vi mycket tacksamma om du meddelar oss din nya 
adress. Har du inte fått e-post från oss under 2016 saknar vi din e-postadress. 
Uppdatera på vår hemsida eller meddela till: jan.tingstrand@gmail.com. 
 
(Nästa klubblad beräknas komma i slutet av april) 
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PUBAR 
(kl 14.30, Norges Hus, Skånegatan 16) 

 
 
Studiebesök och aktiviteter 

 
 
 
 

➢ Torsdag 23 februari kl 14.30  PUB 
 
Jan Einar Eriksson, vår egen proffsfilmare, visar sin film: 
”Följ med en dag på segelfartyget Athene” 
Filmen har Jan Einar gjort på uppdrag av Föreningen M/S Atene. Segelfartyget 
Atene är en tvåmastad slätskonare byggd år 1909. Under en sommardag följde 
Jan Einar med på en ungdomssegling från Edshultshall till Rossö på Tjörn och har 
skildrat livet ombord. Filmen är ca 20 min lång.  
Välkommen till sol vind och vatten på vita duken. 
 
 
 

➢ Tisdag 28 februari  kl 13.00  Årsmöte, Vingasalen SEB, 
     Östra Hamngatan 24  
 
SEB:s regionchef, Anna-Karin Fors, informerar om SEB:s resultat och 
affärsutveckling. Efter Anna-Karins information blir det paus med enklare 
förtäring. Årsmötet börjar kl 14:00.  
Efter årsmötet kommer Daniel Stockelid från Telefonbanken och presenterar 
bankens digitala strategi. Det kommer också att finnas möjlighet att få hjälp av 
Telefonbankens personal med att ansluta till eller ställa frågor om bankens olika 
digitala tjänster.  
Vill du ha hjölp så ta med din mobiltelefon, läsplatta samt ev. apple-id, google-id.  
För identifiera sig behöver man även sin digipass och ev. bankid, via dosa eller 
mobilt.  
Kontaktperson Lennart Gunnarsson tel. 0706-89 75 22. 

➢ Torsdag 23 februari se vidare nedan 
➢ Torsdag 16 mars 
➢ Torsdag 20 april räkfrossa se vidare nedan 
➢ Torsdag 11 maj 
➢ Torsdag 13 juli sommarpub 



 

➢ Tisdag 7 mars  kl 19.45  Slottsskogens  
     observatorium 
 
Följ med oss till Slottsskogsobservatoriet till en visning bara för oss i Senior 
Club. Här blir vi guidade genom vår stjärnhimmel och får veta mer om universum, 
samt en visning av observatoriet. Visningen tar ca 1 tim. Antalet besökare är 
begränsat till 35 st. Vid klart väder får vi kika ut i rymden och titta närmare på 
de olika himlakropparna. Är det mulet får vi se ett bildspel med information om 
olika astronomiska tema. 
 
Teleskopen: Ett spegelteleskop (reflektor) med 30 cm öppning (Meade 12", system 
Schmidt-Cassegrain). Brännvidden till Cassegrain-fokus c:a 3 m. 
På teleskoptuben sitter två mindre linsteleskop, dels ett niocentimeters med 0,9 
m brännvidd, dels en kikarsökare med en femcentimeters öppning och 0,2 m 
brännvidd. Vi ses  kl 19.45 utanför observatoriet (insläpp 20:00).  
Pris Kr 30,--. Sista anmälningsdag 28 februari. 
 
Så här tar du dig dit:  
Med buss: Tag buss 60 mot Masthugget och stig av vid ändhållplatsen. och när du 
ser bommen till höger om dig, sväng till höger.  Fortsätt upp till backkrönet (100 
m) samt ner på andra sidan (100 m) Sväng upp till höger. Därifrån promenerar du 
in i Slottsskogen i Sjömansgatans förlängning enligt ovan.  
Med bil: Bilen parkeras lämpligast utanför Slottsskogen nära Sjömansgatan. 
 
Kontaktperson: Jan-Eric Magnusson tel. 0706-45 66 21. 
 
 

➢ Tisdag 21 mars  kl 06.15  Konstresa till Sandgrund 
     och Lars Lerin 
Följ med till Karlstad och ett besök på Lars Lerins Sandgrund. Avresa från 
Göteborgsoperan 6.15. förmiddagskaffe och fralla serveras på Dalhall i Åmål. Vid 
11.00 anländer vi Karlstad där vi välkomnas av vår guide som ger oss en 
introduktion av museet och sedan strosar vi själva omkring och njuter av Lars 
Lerins konst. Guiden finns hela tiden tillgänglig för att svara på frågor. Efteråt 
äter vi en stor buffé med hemlagad lunch på Wermlands Museum (ca 100 m från 
Konsthallen). Innan hemfärd gör vi en stadsrundtur där vi ser Karlstad från 
bussen och med en lokal guide. På hemresan stannar vi på Rasta i Brålanda för 
fika på egen hand. Beräknad hemkomst 19.30.  
Enligt intresseanmälan i förra klubbladet har så många anmält sig att vi kan åka 
”egen buss”!!!! Om någon har ändrat sig vill vi ha avanmälan genast. Annars står 
självklart alla kvar som anmält sig.  Det finns ett fåtal platser kvar. 
Eftersom vi blir så många har vi fått ner priset till kr 625:- per pers.  
Beloppet skall sättas in på SEB Senior Club bg 5317-9933 senast 28 februari. 
Kontaktperson: Inga-Lena Anderberg tel. 0705-26 98 91. 
 
 



➢ Torsdag 6 april  kl 13.00  Skansen Lejonet 
     Emerentias Backe 
Vi får först en guidad tur med start utanför Skansen. Efter ungefär en timma, 
då vi hunnit besöka alla tre våningarna inne i Skansen, serveras landgång med 
lättöl eller vatten. Vill du ha vin istället meddelar du detta vid anmälan. Vi kan 
inte vara fler än 30 personer.  
Vid Skansen Lejonet finns det gott om parkeringsplatser för den som tar bilen. 
Åker du kollektivt går du av vid hållplatsen Svingeln och följer vägskyltar 
därifrån.  
Anmälan senast torsdagen den 30 mars.  
Pris kr 160.—, om du vill ha vin blir priset Kr 180.--. 
Kontaktperson: Lena Sjölin Anderton tel. 0739-46 53 85. 
 
 

➢ Torsdag 20 april  kl 14.30  Pub med räkfrossa på  
     ”Brännö brygga”  
Denna gång förlänger vi puben någon timme och njuter av färska räkor och något 
gott att dricka till.  
Temat är ”Dans på Brännö Brygga” och Anders Brynolf, dragspel och Jörgen 
Larsson, gitarr har med sig många av Lasse Dahlquists gungande valser och 
sånger. ”De ä dans på Brännö brygga, Kom lelle vän ska vi segla, Morfar har 
berättat”, ja sångerna är många!  
Hoppas att du klämmer i när allsången drar igång! Vem vet, om du blir danssugen 
så får du ta en svängom på bryggan!  
Pris kr 250.--, vilket inkluderar räkor med tillbehör, 1 glas vin/öl, kaffe och 
kaka. 
Anmälan senast tisdag 18 april.  
Kontaktperson: Jörgen Larsson tel. 0735-42 22 08. 
 
 

➢ Torsdag 27 april  kl 11.00  Statyvandring 
     Götaplatsen  
 
Vi gör en repris av höstens promenad med vår guide Bodil Jerndal. Denna gång 
koncentrerar vi oss på statyerna i Göteborg. Vi startar vid Götaplatsen och 
vandrar nerför Avenyn, Bältesspännarparken, Trädgårdsföreningen och 
Drottningtorget för att så småningom hamna vid Bastionsplatsen där de som vill 
avslutar med en lunch på Restaurang Ritz. Vi kommer att se gammal och ny 
gatukonst i Göteborg. 
Pris 60,--. Max 22 pers. Anmälan senast 20 april. 
 
Kontaktperson: Lena Sjölin Anderton tel. 0739-46 53 85. 
 
 
 
 
 



➢ Tisdag 9 maj  kl 9.00  Dagsresa till                                
Hamburgsund och Nolhåtten  
 
Turen utgår från Hamburgsund och går genom Fjällbackas vackra skärgård. Vi 
passerar Florön, där Emilie Flygare Carléns bok ”Ett Köpmanshus i Skärgården” 
filmatiserades med bl.a. Åke Falk i en av rollerna. Vi går in genom den trånga 
passagen till Gluppöbassängen, allt medan skepparen Stellan Johansson berättar 
ruskiga historier och historiska ruskigheter på sin härliga bohuslänska dialekt. Vi 
åker gemensamt med Lindkvists buss från Göteborgsoperan kl 9:00. Båtturen 
startar kl 11:00 och varar c:a 2.5 timma. Kaffe och en rejäl fralla serveras 
ombord och efter turen ges det möjlighet att äta en något försenad lunch. 
Beräknad återresa till Göteborg kl 15:00.  
Kostnad för egen buss, båttur med m/s Nolhotten och kaffe med fralla är  
kr 500.-.-  
Vi behöver din anmälan senast den 11 april.  
Kontaktperson: Lennart Gunnarsson tel. 0706-89 75 22. 
email: lennartja.gunnarsson@hotmal.com 
 

➢ Tisdag 16 maj  kl 11.00  Botaniska Trädgården 
 
Mats Havström guidar oss även i år. Traditionsenlig avslutning med porlande 
dryck, sångkör och diktläsning. I kostnaden ingår inträdet till trädgården. 
Pris kr 50.--. 
Anmälan senast 9 maj.  
 
Kontaktperson: Lena Sjölin Anderton tel. 0739-46 53 85. 

➢ Slutet av maj/början av juni   Golf    
 
Även i år blir det golftävling på Sjögärde golfklubb. Vi återkommer med mer 
uppgifter i nästa klubblad. Ytterligare information finns på hemsidan.  
 
Kontaktperson: Jan-Eric Magnusson tel. 0706-45 66 21. 

 

 

Fasta aktiviteter  

Promenader i Skatås på onsdagar kl 10.00.  

mailto:lennartja.gunnarsson@hotmal.com


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. 
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: 12 januari 2017 – 5 april 2017. 
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 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. 

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 hemsida www.seniorclub.se  
Kontaktperson jan.tingstrand@gmail.com eller tel. 0704-42 21 05. 

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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