
SEB Senior Club 
KLUBBLAD NR 3 2015   2015-08-18 
Hemsida: www.seniorclubsebgbg.se  

Hej alla, 

Vi har nu avverkat första halvan av vårt 30:e verksamhetsår och kan se tillbaks på  
en solig sommarpub med allsång till dragspel och gitarr, en blöt vårens hälsning i  
Botaniska där dock Götaverkens Manskör och Leif Larssons vårdikter värmde. Årets  
nyskrivna bifogas härmed med vår ”ö-kände” poets benägna tillstånd. Vi minns också 
jubileumsfesten på Park Avenue där drygt 1/3 av alla medlemmar firade med stor  
middag och underhållning av och med kvarvarande runt våra Göteborgsrevyer. En dvd  
från eventet har tagits fram och kan beställas. Se under aktiviteter. 
Höstens program inleds med pub 10 september som vi laddar med sång och musik.  

Väl mött! 

Styrelsen 

PROGRAMMET FÖR HÖSTEN 2015 

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 kan ske till klubbens telefonsvarare som har nr 0722-506214 eller via mail  
till anmalan@seniorclubsebgbg.se. 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 november 2015) 

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


   PUBAR 
  (kl 14.30, Norges Hus, Skånegatan 16) 

➢ Torsdag 10 september ”Evas favoriter del 2” se nedan i programmet 
➢ Torsdag 15 oktober ”Oktoberfest” se nedan i programmet 
➢ Torsdag 19 november 
➢ Torsdag 10 december ”Luciapub”  

Studiebesök och aktiviteter  

➢ Jubileums-DVD 
 
Våra duktiga filmare Jan Einar Eriksson och Tony Johansson fångade festen och vår 
tekniker Björn Sjögren har sammanställt en DVD med alla som var där samt ”Cabaré 
Lösnummer” av och med kollegor. Kan beställas för leverans med nästa Klubblad. 
Anmälan, DVD eller blu-ray senast 30 september. 

➢ Torsdag 10 september kl 14:30  ”Evas Favoriter del 2” 

       Eva Ekström Nord, kommer nu åter till puben med nya favoriter från sin sånglista,  
       några mycket kända låtar från The Great American Songbook och några mindre kända, 

blandat med visor mm. 
       Jörgen Larsson, ena hälfen i Senior Club Band, står denna gång ensam för kompet på 

gitarr. 
       Välkommen till en skön eftermiddag med sång och musik! 

➢ Torsdag 17 september kl 11.00     Promenad Norra Älvstranden
           Biografen Draken, Järntorget 
 
Vi gör ytterligare en promenad med vår guide Bodil Jerndal. Vi åker Älvsnabben  
via Klippan till Eriksberg. (Glöm inte Västtrafikkortet!). 
Vi kommer att se Eriksbergskranen, nybyggda bostäder, Ostindiefararens stapelbädd, 
Hotell 11 och Eriksbergs f.d. varvsbyggnader. 
Promenaden går vidare utmed kajen och alla konstverk, till Sörhallsberget, gångbro 
 över till Slottsberget, Lindholmen.  
Vi tittar på Göteborg från Hisingssidan och pekar ut och berättar om kyrkor och 
byggnader.  
Lindholmsdockan, Campus Lindholmen, Lindholmen Science Park, Radisson Blu Riverside, 
kanske intresse finns för gemensam lunch efter vandringen? 
Pris: 60 kr, max 22 personer, först till kvarn gäller. Anmälan senast 11 september. 



Ev. frågor till Ingela Gustavsson  mobil: 0737-81 63 58 

➢ Måndag 21 september  kl 12:00  Gothia Towers 
 
Vi får en Guidad tur på vårt häftiga hotell Gothia Towers. Promenad genom 
glasövergångarna och berättelse om hotellets historia. Därefter blir det lunch på Incontro 
för de som så önskar, kostnad kr 120 kr. 
Turen varar ca 1 tim. 
Maxantalet är begränsat till 30 pers, så återigen, först till kvarn…  

   Anmälan senast 14 september. 
   Ev. frågor till Siv Anderson mobil: 0725-22 05 22  

➢ Onsdag 7 oktober  kl. 14.15            Vita havet - Vita valar! 
               Vingasalen, Östra Hamngatan 24 

Ännu en gång kommer Kerstin Rydén att underhålla oss med ett av sina fantastiska 
reseminnen. Hon berättar om den spännande resan till Vitahavsområdet med bl.a. 
Solovetskijöarna där ett av världens största kloster från 1400-talet är beläget samt 
Penega Nationalpark, Sora, Arkhangelsk m.m. 
Starten går i S:t Petersburg med tåg, 28 timmar och 66 stopp, till Arkhangelsk och 
därefter med lite annorlunda transportmedel i vitahavsområdet. Vi besöker små  
isolerade byar där vi bor hos familjer, besöker kloster som fungerade som fångläger  
under krigsåren, vi stöter även på vita valar och mycket mera. 
”Resan” tar ca 1.45 timmar inkl. kaffepaus. 
Anmälan senast 30 september. Kostnad 100:- 
Ev. frågor till Lena Sjölin Anderton mobil: 0739-46 53 85  

➢ Tisdag 13 oktober  kl 10.30  Konserthuset, Göteborg 

 Guidad tur Konserthuset! 
 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 ni får uppleva en repetition med orkestern under  
    ca 30 minuter inför konsert dagen därpå. onsdag 14 oktober, på temat ”Skönt, 
    Coolt och Kul”. 
 Om man gillar denna kombination är detta den perfekta konserten. Från Waughan  
    Williams vackra psalmvariationer och Francesconis fräcka trumpetkonsert med  
    Håkan Hardenberger som solist till Nielsens självsäkra debutsymfoni.  
    Dirigent: John Storgårds. 
 Efter repetitionen serveras lunch i restaurangen. 
 Pris 200 kr per person vilket även inkluderar lunch. Max 30 personer.  
 Anmälan senast fredag 25 september. Startid kl 10.30 vid entrén till Konserthuset. 
 Ev frågor till Jörgen Larsson mobil 0735-42 22 08  



    Mer information om konserter mm finner du via länk: http://www.gso.se/sv 
 

➢ Torsdag 15 oktober kl 14:30    ”Oktoberfest!” 

    Nu laddar vi med bompa-bompa-musik, allsång och festlig stämning på puben när  
    Senior Club Band, denna gång förstärkt med Anders Brynolf på dragspel,  
    tillsammans med dig får stämningen att lyfta taket på puben. 
    Vi bjuder på typiska tyska tillbehör till ett glas gott öl eller vin, allt som hör till  
    en glad oktoberfest! 
    Och du, glöm inte att ta på dig dina tyrolerkläder! (frivilligt!) 

➢ 19-23 oktober 2015   Barcelona 
 
Denna resa blev mycket populär och är fullbokad. 50 Senior Club medlemmar  
och respektive reser till Barcelona.  
Ev. frågor till Jan Tingstrand, mobil 0704-42 21 05 

  
➢ Tisdag 27 oktober m. fl. kl 14.00  Druvkurs  

För dig som vill lära dig känna igen olika viner. 
På druvkursen lär du dig att känna igen sex av de vanligaste druvorna som används  
i vin. Dessutom lär du dig lite om vinodling och hur man gör vin. Kursen omfattar  
fyra tillfällen, tisdag 27 oktober, tisdag 3 november, tisdag 10 november och  
tisdag 17 november.  
Vid varje tillfälle provar vi sex olika viner så att vi riktigt lär känna de olika dofterna  
och smakerna. 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. 
Pris för samtliga fyra tillfällen inklusive sex viner varje gång är totalt 250 kr per  
person. 
Deltagarantalet är begränsat till 15 personer. Först till kvarn gäller med andra ord… 
Anmälan senast den 20 oktober. 
Ev frågor till Björn Fogelmark, bjorn@fogelmark.com eller 0739-40 35 58  
 

➢ Torsdag 12 november kl 15.00  Studiebesök på banken 
     Östra Hamngatan 24  
 
Tidigare har repr. från alla avd. berättat om verksamheten. Nu är vi välkomna att  
gå runt och besöka dem. På vår tid hade ju banken mycket konst som prydde väggarna  
på avd. och kontor, av vilka många nu är nedlagda. Vad finns kvar och vad hände med 
resten? Vi hoppas få svar under rundvandringen. Eftermiddags-fika utlovas.  
Max 50 pers. 

Anmälan senast 15 oktober 

http://www.gso.se/sv
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Ev. frågor till Bo Häggström mobil: 0703-49 93 50  
 

➢ Tisdag 24 november  kl 13.00   Sjömanskyrkan 
     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 165 kr. Anmälan senast den 17 november. 
Ev frågor: Björn Fogelmark, bjorn@fogelmark.com eller 0739-40 35 58  
 

➢ 28 – 29 november                                   Weekend i Burg med  
     shopping och dans 

Avresa med buss lördagen 28 november från Göteborg 06.30, (Shell vid Hisingsbron) 
hemma igen 29 november ca 20.30. 
Vi bor bekvämt i lägenhetshotell IFA Ferien Centrum alldeles vid havet.  
Buffémiddag på hotellets restaurang och därefter musik och dans. På morgonen 
frukostbuffé. 
Shopping max 80 kg/person. 
Anmälan sker direkt till Rolfs Resor tel 031-55 00 00  
Ange: SEB-Seniorer 
Pris 1.195 kr. Tillägg enkelrum 175 kr. 
I priset ingår bussresa, övernattning i dubbelrum med middag, dans och frukost. 
Anmälan till våra förbokade platser senast onsdagen den 30 september, 
därefter bokning i mån av plats. 
Ev. frågor: Jan Tingstrand mobil 0704-42 21 05 

➢ Lördag 5 december kl 12.00  Stadsteatern, Göteborg 
      Lunchteater foajébaren

  
 Alice Babs – Mamma & Idol 

Alice dotter Titti Sjöblom berättar om sina minnen från barndomen, om när de sjöng 
tillsammans eller då hon stod i kulissen. Tillsammans med Ehrling Eliasson framför hon 
sånger som gjorde Alice berömd i Sverige och i världen, samt berättar bakgrunden till 
några av dem. 
Insläpp från kl 11.30 
Kostnad: 230 kr per person vilket även inkluderar lunch. 
Vi har 30 platser reserverade. 
Anmälan senast fredag 25 september. 
Ev frågor: Jörgen Larsson mobil 0735-42 22 08 

mailto:bjorn@fogelmark.com


Mer information om föreställningen mm finner du på Stadsteaterns hemsida: 
http://www.stadsteatern.goteborg.se/ 

 
Fasta aktiviteter  

➢ Promenaderna i Skatås på onsdagar kl 10.00 - kontaktperson Jan Dermark – tel.  
031-91 72 09 alt 0705-10 64 91. Promenaderna startar till hösten den 16 september. 

➢ Bridge - Är du intresserad av att spela trivselbridge?  
Vi spelar på måndagar kl 10.30 på Regionkontoret. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna 
att ringa Marianne Rodhe – 031-12 02 56. Bridgen startar till hösten den 14 september. 

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 - Start: 16 september - 2 december 2015. 
12 onsdagar, ABF:s 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 + inneskor gärna med rem över vristen. 
I höst dansar vi nya danser på alla nivåer samt repeterar det vi lärt oss. 
Vid varje dans går vi igenom stegen först och dansar sedan. 
Anmälan till bodil.jerndal@gmail.com eller tfn/sms 0736-24 67 79.
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