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Verksamheter och aktiviteter under året: 

Antalet medlemmar är 611 (601). Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året samt 
ett antal arbetsmöten. Årsmötet för år 2015 ägde rum 2016-03-09 med 78 medlemmar 
närvarande. 

Totala antalet aktiviteter under året har varit 100 st med 2 125 deltagare. 

När det gäller årets resultat och Senior Clubs ställning vid årsskiftet hänvisas till bifogade 
resultaträkning för 2016 och balansräkning per 2016-12-31. 

Fasta aktiviteter: 

Pubar: Totalt under året har vi haft 10 st pubar och i genomsnitt har vi varit 81 st som har 
träffats i Norges Hus för att umgås under lättsamma former. Vi har haft olika arrangemang 
såsom Två och en Flygel, Räkfrossa, Sommarpub, Musikquiz, Lasse Almqvists bekännelse 
och Lucia. Stort tack till Sture Alfgården, Jörgen Larsson, Eva Ekström Nord, Martin Lantz, 
Anders Brynolf, Björn Fogelmark och Carl-David Sandberg, som alla har bidragit till att göra 
pubarna till härliga festtillställningar.  

Bridge: Måndagar, då ett 15-tal brukar deltaga och motionera hjärnan. 

Skatåspromenader: Onsdagar, då 15-20 deltagare samlas för en rask och stärkande tur under 
ledning av Jan Dermark.  

Linedance: I denna associerade (inte bara våra medlemmar) aktivitet leder Bodil Jerndal 
nybörjare och avancerade, onsdagar på ABF, Järntorget. 



Återkommande aktiviteter: 

Vi hälsade vårens ankomst i Botaniska Trädgården med bubbel och sång av Götaverkens 
Manskör. Vår egen poet Leif Larsson framförde sin egen vårdikt. Mats Havström guidade oss 
i denna fantastiska miljö som Botaniska erbjuder. Vi var 59 st som fick njuta av detta 
arrangemang i vårsolen.  

Vinprovning i Sjömanskyrkan under ledning av vår egen kunnige Mats Hedström. Vi fick 
lära oss att inte bara druvan, jordmånen, antal soltimmar, sydsluttning, m.m utan även 
tilltugget har stor betydelse för den totala smakupplevelsen. 44 st av våra medlemmar 
lämnade dagens övning med nya kunskaper. 

Resor och andra aktiviteter:  

En dagstur till Ven i maj med Backafall i blicken lockade 18 st. En 5 dagars resa till Lissabon 
fick 29 st att lämna Sverige i början på oktober för att njuta av det portugisiska köket och de 
härliga vinerna.  

Teaterresan gick i år till Stockholm där 12 st fick se den sprudlande föreställningen ”Bullett 
over Broadway” med bl.a Helen Sjöholm på Göta Lejon. 

Göteborgs Konserthus, en guidad tur och möjlighet att lyssna till en repetition. 26 st deltog i 
denna spännande aktivitet. 

Björn Gremner berättade om Kinesiskt Porslin – Det vita guldet. Efter informationen gavs 
det möjlighet att få medhavda porslinsföremål värderade.  20 st förhoppningsfulla hade 
kommit för att lyssna, lära och kanske inse att man inte var så förmögen som man trodde. 

Remfabriken i Gårda. I slutet av februari träffades 21 st historiskt intresserade medlemmar 
på Remfabriken, där (nästan) ingenting har förändrats sedan förra sekelskiftet. Besöket gav en 
intressant inblick i hur arbetsmiljön såg ut för drygt hundra år sedan.  

Ensamkommande flykting barn. Den 14 mars hade vi ett informationsmöte på Göteborgs 
Räddningsmission. Vi blev informerade om situationen för ensamkommande barn och 
ungdomar och fick en beskrivning av vilka skräckupplevelser dessa barn har varit med om 
under sin flykt från krig och svält. Det var ett mycket gripande möte som inte lämnade någon 
oberörd. 

Metropolitan Opera N.Y. Den 2 april bänkade sig 24 st av våra medlemmar på Bio Roy för 
att njuta av en direktsändning av Puccinis opera Madame Butterfly. 

Den 26 maj var det dags för ”SEB Senior Club Trophy”. På Sjögärde golfbana hade 24 st 
entusiastiska golfare anmält sig till denna tävling. Eie Lindström kunde efter avslutad runda 
koras till årets vinnare. 



Statyvandringen i september startade vid konserthuset där Bodil Jerndal presenterade fyra 
statyer, bl. a skulpturen ”En sårad amazon”, på trappan till Konstmuseet. 20 st fick lära sig 
mycket om statyerna längs Avenyn och i Trädgårdsföreningen   

I september var vi 64 st som träffades på Italienska föreningen och fick njuta av mat och 
dryck och information om Toscana. 

Björn Fogelmark har haft två Druvkurser, en på våren och en på hösten, där 15 deltagare 
under fyra lektionstillfällen vardera fått lära sig allt om druvans förvandling till ett gott och 
njutbart vin. Varje lektionstillfälle avslutas med ett kunskapstest där deltagarna skall 
identifiera sex olika viner beträffande smak, doft och vilket vindistrikt vinet kommer ifrån. 

Vår mångsidige Björn Fogelmark berättade i oktober för 26 st intresserade och förundrade 
medlemmar om Blommor och Bin. Stort intresse ådrog sig drönarnas roll i samhället. 

Frederic Chopin presenterades i början av november av den unge och mycket skicklige 
konsertpianisten Johan Möller Lekemo. Norges hus flygel kom väl till pass när Johan Möller 
Lekemo bjöd 53 st åhörare på bl.a ”Regndroppspreludiet” och även ”Hungarian Rhapsody” 
av Franz Liszt. 

Den 7 december var det dags för årets Julbord i SEB:s matsal på Östra Hamngatan. 81 st 
hade samlats för att njuta av julbordets alla läckerheter.  

Stort tack till alla som har varit engagerade och bidragit till att vi har kunnat genomföra alla 
träffar och aktiviteter för våra medlemmar. Tack även till SEB för bidrag, tillgång till lokaler 
och hjälp med tryckning av programblad m.m. 

Göteborg i februari 2017 

Styrelsen 

Lennart Gunnarsson (ordf)                            Lena Sjölin-Anderton (sekr) 


