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SEB Senior Club 
KLUBBLAD NR 2 2020   2020-04-28 

Hemsida: www.seniorclub.se 

 
Hej alla SEB seniorer! 

I det här klubbladet hittar du inte så många aktiviteter som du brukar.  

Som säkert Ni är medvetna om så har vi tvingats ställa in alla aktiviteter t o m sommaren. 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. Dock lär det bli svårt att hälsa våren och ha sommarpub, men vi kanske kan 

hitta alternativ även till dessa. 

För att snabbt kunna få ut meddelande till alla snabbt 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. 

I år firar vår förening 35 år. Det gör vi med en rejäl fest fredagen den 16 oktober. Skriv redan 

nu in i din almanacka. Mer information kommer i klubbladet efter sommaren. 

Ytterligare en nyhet är att vi till hösten måste flytta våra pubar från Norges hus. Anledningen är att 

Norges hus har hyrt ut lokalerna till Göteborgs Stadsteater. Lunchteater ska spelas under de år som 

Stadsteatern är stängd pga renovering. Vi har därför hyrt La Cuvée på Ättestigen 8. Ligger ungefär 

vid Munkebäckstorg och är väldigt lätt att nå med spårvagn. Du kanske redan har varit med på någon 

av de aktiviteter vi haft på La Cuvée och vet att det kommer att bli minst lika bra som Norges hus. 

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 augusti/september 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 

Torsdag 1 oktober 

Torsdag 5 november 

Torsdag 10 december - Luciapub 

- Mer info om respektive pub finns i texten nedan - 

 

 

 

AKTIVITETER 
 

 

 

Torsdag 3 september kl 14.30     PUB La Cuvée,   

      Ättestigen 8 
Pub 
Ingen sommar är sig lik utan den sedvanliga sommar-puben i trädgården bakom Norges hus. 

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.  
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FASTA AKTIVITETER 
 

Promenader i Skatås på onsdagar kl 10.00 - Är tills vidare inställda 

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

seniorgäng. Vårens promenader är inställda. 

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. 

Vårens bridge är inställd. 

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

 

Linedance – höststartar igen 9 September 

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

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

Start:  Onsdag 15 januari – 1 april  = 12 ggr 

Nivå I (nybörjare) kl. 13.00 - 14.00 Pris 700 kr 

Nivå II                 kl. 14.00 - 15.00 Pris 700 kr 

Nivå III                kl. 15.00 - 16.30 Pris 700 kr 

Från klockan 15.45 går avancerad linedance (Intermediate/Advance danser med 64 counts och 

uppåt. 

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

Vattenflaska + frukt. 

Våren 2020 lär vi oss nya danser och repeterar ”gamla godingar". Vid varje dans visar Bodil 

först dansen till musik. Vi går igenom stegen och dansar sedan tillsammans. Tipsa gärna vänner 

och bekanta. Alla är välkomna. 

Betalning helst via swish till Bodils telefonnummer alternativt kontant. 

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

 

 

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 Jan Tingstrand 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
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