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SEB Senior Club 
KLUBBLAD NR 3 2020   2020-08-06 

Hemsida: www.seniorclub.se 

 
Hej alla SEB seniorer! 

Även i detta klubblad är det lite tunt med aktiviteter.  

Som Ni säkert har förståelse för, så har vi tvingats ställa in/ flytta alla aktiviteter även under hösten. 

Det betyder dock inte att de planerade aktiviteterna inte kommer att bli av, utan vi är förberedda på 

att sätta högsta fart på planeringen så snart vi får lugnande besked från myndigheterna och det åter är 

tryggt för oss att träffas. 

För att snabbt kunna få ut meddelande till alla, så är en mailadress oerhört bra att ha. 

Så ni som ännu ej har en mailadress, skaffa en och meddela oss den. Då kan vi få ut info om 

återstart av aktiviteter mycket snabbare. 

Kontakta gärna Stefan Olofson, Jan-Eric Magnusson eller Lars-Göran Magnell om du har frågor. 

Förutom vår hemsida www.seniorclub.se där info om aktiviteter och om klubben finns, så har vi även 

öppnat en sluten grupp på Facebook för klubben. Där kan medlemmar lägg ut allsköns information 

och lustigheter även sådant som kanske inte direkt har med klubben att göra. 

https://www.facebook.com/groups/356794094668059/?ref=group_header 

Ytterligare ett tips till Er som har tillgång till mobiltelefon/läsplatta i dessa tider av utebliven 

samvaro: 

Använd  Facetime, Messenger eller annan videomöteslösning som finns i de flesta 

telefoner/läsplattor idag. Det är lättare än man kan tro och mycket roligare än att ”bara” prata med 

varandra. 

 

Vi kommer att genomföra några aktiviteter trots allt under hösten. Se nedan 

Varmt välkommen till våra aktiviteter! 

http://www.seniorclub.se/
http://www.seniorclub.se/
https://www.facebook.com/groups/356794094668059/?ref=group_header
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LITE OM HUR MAN ANMÄLER SIG OCH BETALAR 
 

I anslutning till beskrivningen av varje aktivitet står det när anmälan senast skall göras. Närstående är 

välkomna i mån av plats. På våra resor är närstående alltid välkomna. 

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. 

Betalningsinformation: Alla pubar och aktiviteter kan förskottsbetalas till SEB Senior Clubs bankgiro 

5317-9933 eller swishkonto 1230 799 569. Gör betalningen om möjligt dagen innan aktiviteten 

(bankgiro 2 dagar innan). Du kan också betala kontant när du kommer men vi föredrar 

förskottsbetalning via swish eller bankgiro. Glöm inte att under meddelande ange vilken eller vilka 

datum som aktiviteterna avser jämte eventuella namn på dina gäster.  

Ditt eget namn behöver inte anges eftersom det automatiskt finns med i betalningen.  

Nästa klubblad beräknas komma ut i månadsskiftet november/december 2020. 

Vill du ha klubbladet enbart ”elektroniskt”? Se sista sidan för mer information.  

http://www.seniorclub.se/
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PUBAR 
(OBS!! kl 14.30, fr o m hösten La Cuvée, Ättestigen 8) 

 

 

Torsdag 3 september ( Inställd) 

Torsdag 1 oktober ( Inställd) 

Torsdag 5 november 

Torsdag 10 december - Luciapub 

- Mer info om respektive pub finns i texten nedan - 

 

 

 

AKTIVITETER 
 

 

 

Onsdag 2 September Första start kl 10:00 

SEB Senior Clubs golftävling  

I år spelar vi på Hulta Golfklubb och som tidigare spelar vi poängbogey från RÖD tee i en 
gemensam klass om det vackra vandringspriset som behöver en ny förvaltare.  

Även respektive som inte arbetat i banken är välkomna att vara med. Dessa tävlar i en egen 
klass. Plats finns för max 40 startande. 

Kör du bil från Göteborg så åker du förbi Landvetter Flygplats och svänger av i Bollebygd, 
avfart 80. Kör därefter mot Töllsjö, ca 6,5 km.  

Greenfee och ett dignande prisbord kostar 425 kr, med tanke på rådande omständigheter 
planeras prisutdelningen att hållas utomhus. Mat ingår ej men kan med fördel köpas i 
restaurangen.  

När du anmäler dig/er behöver vi, förutom namn, också golf-id, hcp, samt eventuellt önskemål 
om golfbil.  

Anmälan senast 29 augusti.  

Anmälningsavgift 425 kr/person swishas till 1230 799 569. Du kan också betala via bankgiro, 
5317-9933. Ange ”2 september” som meddelande när du swishar eller betalar via bankgiro.  

Anmälan görs via vår hemsida. 

Välkommen!  

Kontaktperson: Jan-Eric Magnusson onnered@gmail.com tel. 0706-45 66 21 

 

 

Tisdag 8 september   filmen kommer att finnas på YouTube  

Humle berättar om biåret som varit, om svärmar som kommit och gått, om drottningar som inte 

gör som Humle vill, om social distansering i bivärlden och hur det går till att stjäla honung från 

bisamhällena.  

Länk till filmen skickas ut till de som anmält sig. 

Ingen kostnad – anmälan som vanligt via vår hemsida 
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Torsdag 17 september från kl 11:00 – 15:00  

 Sisjövägen 601 

 

GPS Quiz 

Vi går en poängpromenad runt Sisjön där frågorna kommer att ”poppa” ut i din telefon 

medans du går. Den som vill kan stanna på vägen och kanske ta sig ett dopp på 

badplatsen eller kanske ta en fika ur den medhavda kaffekorgen. 

Antingen ”spelar” man ensam eller i lag. Det avgör ni själva. Startar gör man när det 

passa mellan kl 11:00 och 15:00. 

Dagen innan får man en länk och ett lösenord för att logga in.  

När man startar anger man sitt namn alt lagnamn 

Startpunken är Parkeringen vid Sisjö Scoutkår. Som också är slutpunkt. 

Anmälningsavgiften går oavkortat till priser😊 som delas ut i efterhand 

Resultat presenteras på hemsidan senare samma eftermiddag. 

Anmälan görs på hemsidan. Pris 20 kr som betalas via swish till 1230 799 569. Du kan 

också betala via bankgiro, 5317-9933. Ange ”17 sep” som meddelande när du swishar 

eller betalar via bankgiro. Gör betalningen om möjligt dagen innan aktiviteten 

(bankgiro 2 dagar innan). Du kan också betala kontant när du kommer men vi föredrar 

betalning via swish eller bankgiro 

Välkomna! 

Kontaktperson: Jan-Eric Magnusson onnered@gmail.com tel. 0706-45 66 21 

 

Fredag 16 oktober 

Var tanken att vi skulle fira SEB Senior Clubs 35årigalevnad, men för allas bästa så 

skjuter vi festligheterna till våren istället. MEN vi bjuder ändå på lite kalasgodis! 

 

KL 18 sänder vi  

REVENY – bankens sista revy för kunder. 

”Reveny” spelades i april 1993. Det kom att bli den sista revyn för kunder med 

Skandinaviska Enskilda Bankens Teaterförening som arrangör. Du kommer att kunna 

se revyn i din smartphone, läsplatta, dator eller smart-TV. Sätt dig till rätta i din 

favoritfotölj, ha gärna någon bredvid dig som du kan hålla i handen om det skulle bli 

lite kusligt och njut av ”gamla” kollegor som uppträder framför näsan på dig. 

Anmälan sker som vanligt på vår hemsida. Du kommer senare att få en länk till filmen 

men också ett menyförslag att laga till och äta efter revyn. Vi garanterar att menyn 

kommer att vara autentisk från då det begav sig i verkliga livet. 

 

Frågor? Kontakta Jan-Eric Magnusson onnered@gmail.com tel. 0706-45 66 21 
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Torsdag 5 November kl 14.30     PUB La Cuvée,  Ättestigen 8 

 

Pub 
Eftersom Norges hus är upptaget med lunchteater under Stadsteaterns ombyggnad så flyttar vi puben 

till La Cuvée på Ättestigen 8. Ligger ett stenkast från Munkebäckstorg. Spårvagnshållplatsen heter 

Ättegatan. Tar 3 minuter att gå från hållplatsen till La Cuvée. 

Ingen anmälan behövs. 

    

Pris 50 kr som betalas vid entrén eller swishas till 1230 799 569. Du kan också betala via bankgiro, 

5317-9933. Gör betalningen om möjligt dagen innan aktiviteten (bankgiro 2 dagar innan). Ange ”3 

sept” som meddelande när du swishar eller betalar via bankgiro. 

Kontaktperson: Siv Andersson vissiv7@gmail.com tel. 0725-22 05 24. 

 

Torsdag 10 December kl 14.30     PUB La Cuvée,  Ättestigen 8 

 

Lucia-pub  

Traditionsenlig lucia-pub med glögg, lussekatter, pepparkakor och kaffe. Luciatåg med 

skönsjungande ungdomar. Mysig stämning och mycket folk kan vi också utlova.  

Till denna pub behöver vi veta hur många som tänker komma. Därför behöver du anmäla dig.  

Anmälan görs på hemsidan. Pris 50 kr som betalas via swish till 1230 799 569. Du kan också betala 

via bankgiro, 5317-9933. Ange ”10 dec” som meddelande när du swishar eller betalar via bankgiro. 

Gör betalningen om möjligt dagen innan aktiviteten (bankgiro 2 dagar innan). Du kan också betala 

kontant när du kommer men vi föredrar betalning via swish eller bankgiro.  

Kontaktperson: Siv Andersson vissiv7@gmail.com tel. 0725-22 05 24  

 

 

Britt Marie Mattsson . om det Amerikanska valet 2020 

Det flyttade mötet från i mars, blir nu istället via inspelat föredrag som vi sänder ut länk till. 

Datum meddelas så snart vi får besked från Britt-Marie – kommer via mail och hemsida .  

Anmälan på hemsidan som vanligt 

        

       Kontaktperson: Jan-Eric Magnusson onnered@gmail.com tel. 0706-45 66 21 

 

 

 

 

Wienresan  19-23 april 2021 

Vi har ännu inte fått pris för den planerade resan, men skriv in i kalendern om du vill följa med. 

Program meddelas så snart vi får besked om pris och boende. 
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FASTA AKTIVITETER 
 

Promenader i Skatås på onsdagar kl 10.00 – Säsongspremiär 16 september 

Alla är välkomna till bankens stuga i Skatås för en uppfriskande motionspromenad med ett glatt 

seniorgäng. 

Kontaktperson Jan Dermark tel. 0705-10 64 91. 

 

Bridge – Är tills vidare inställt 

Är du intresserad av att spela trivselbridge? Har du tidigare spelat och kan grunderna är du 

välkommen till oss. 

Kontaktperson Inga-Lisa Grön ingalisagron@gmail.com eller tel. 0733-56 36 81. 

 

Linedance – höststartar 9 September 

 

Denna aktivitet är inte i klubbens regi, men många klubbmedlemmar deltar. 

Bodils linedance i ABFs danssal, Järntorget 8, vån 2, Göteborg. 

Förbehåll; Folkhälsomyndigheten/Covid-19 kan sätta stopp för aktiviteten 

Start:  Onsdag 9 september – 25 november  = 12 ggr 

Nivå I (beginner)  kl. 13.00 - 13.45 Pris 600 kr 

Nivå II (novice level)   kl. 14.00 - 14.45 Pris 600 kr 

Nivå III (improver intermed)            kl. 15.00 - 15.45 Pris 600 kr 

Nivå Elit   kl. 16.00 – 16.45 Pris 600 

Elit =intermediate/advanced (oftast 64c 2w eller 4w 

 

Mellan varje lektion låter vi lokalen vädra sig 15 min. 

Dvs alla går ut direkt genom ståldörren längst bak i lokalen och de som skall in har bytt skor i 

förväg och använder den vanliga dörren. 

"Caféet" kan vi använda före och efter lektion. 

  

Anmälan till bodil.jerndal@gmail.com  

eller tfn/sms 0736 246779 

BETALNING FÖRETRÄDESVIS MED SWISH TILL OVAN TFN. 

eller mitt bankkonto som fås vid lektion 

 

mailto:ingalisagron@gmail.com
mailto:bodil.jerndal@gmail.com
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SERVICE 
 

Kontaktpersoner: 

 

Medlemsregister: Jan-Eric Magnusson onnered@gmail.com  tel. 0706-45 66 21. 

Hemsidan: Stefan Olofson stefan.olofson@telia.com tel. 073-745 69 11 

  Lars-Göran Magnell lars.g.magnell@icloud.com  tel. 070-635 80 15

  

Ekonomi : Eva Björkman ebjork81@gmail.com tel. 073-944 89 29 

Ordförande: Jan-Eric Magnusson onnered@gmail.com  tel. 0706-45 66 21. 

 

Medlemsregistret: 

Nya medlemmar, utträde ur klubben, adressändring, ny mailadress eller nytt telefonnummer 

anmäls på vår hemsida www.seniorclub.se 

Registret handhas av ett serviceföretag, Föreningshuset i Stockholm. www.foreningshuset.se 

Som medlem i SEB Senior Club kan du även logga in dig på Föreningshuset. 

Medlemsavisering sker i januari en gång/år. Inbetalningsavien skickas som bilaga till din 

mailadress. I undantagsfall kan avien skickas per post. Årsavgiften är f.n. 100 kr. 

Många nyttjar möjligheten till autogiro eller E-faktura. Anslutning sker på ett enkelt sätt på ditt 

Internetkontor. Gå in på betalningar och välj anmälan Autogiro eller E-faktura. Sök efter ”SEB 

Senior Club” Fyll därefter i dina egna uppgifter. OBS Du måste ange ditt 4-siffriga 

medlemsnummer som referens (detta hittar du på föregående års medlemsinbetalning) eller 

kontakta Jan-Eric Magnusson eller Marie-Sofie Unger om det uppstår frågor eller om du behöver 

uppgift om ditt medlemsnummer. 

Hemsidan www.seniorclub.se  

Här finner du all viktig information, bilder, inlägg och mycket annat om SEB Senior Club. 

Klubbladet utkommer 4 gånger/år. Aktuellt klubblad finns alltid tillgängligt på vår hemsida som 

en pdf-fil. Du hittar filen under menyn ”Om föreningen”. Tycker du att det räcker så kan du 

avbeställa pappersutskicket. Skicka i så fall ett meddelande till Jan-Eric Magnusson så lägger 

han in en markering i vårt medlemsregister att klubbladet inte ska skickas till dig i 

pappersformat.  

 

 

 

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och får genom det bland 

annat tillgång till mötes- och kurslokaler på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg. 

 

 

 

 

mailto:onnered@gmail.com
mailto:stefan.olofson@telia.com
mailto:lars.g.magnell@icloud.com
mailto:ebjork81@gmail.com
mailto:onnered@gmail.com
http://www.seniorclub.se/
http://www.foreningshuset.se/

