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SEB Senior Club 
KLUBBLAD NR 4 2020   2020-11-28 

Hemsida: www.seniorclub.se 

 
Hej alla SEB seniorer! 

Nu närmar sig julen i rask takt och det är hög tid att börja förbereda sig. 

 

Hämta pepparkakor, beställa skinka och i år kanske även beställa julklappar på nätet för första 

gången. 

Tänk i så fall på att handla säkert , nedan finner du en länk med div råd och tips: 

https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-kopsatt/nathandel/ 

Även i detta klubblad är det lite tunt med aktiviteter.  

Läget är som det är och vi försöker ordna div aktiviteter, digitalt. 

I dagarna har vi kontaktat alla medlemmar som vi saknat e-postadress till och meddelat att vi för 

närvarande bara kan skicka ut klubbladet digitalt. 

Något vi verkligen kan rekommendera är att vara med och ta en promenad i Skatås onsdagar kl 

10. 

Det finns promenadtakt för de flesta, från snabb till mer lugn takt. 

Efter avslutad vandring, så finns det chans för den som vill att ta en fika – utomhus och med avstånd. 

 

 

http://www.seniorclub.se/
https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-kopsatt/nathandel/
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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 vintern. Se nedan 

 

 

 

 

Varmt välkommen till våra aktiviteter! 

  
 

 

 

 

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 

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

aktiviteten (bankgiro 2 dagar innan). Försök att undvika kontantbetalning till oss eftersom det blir 

svårare och svårare att ”bli av med” kontanter  ,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.  

http://www.seniorclub.se/
https://www.facebook.com/groups/356794094668059/?ref=group_header
http://www.seniorclub.se/
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Ditt eget namn behöver inte anges eftersom det automatiskt finns med i betalningen om du swishar 

eller betalar bi bankgiro. 

Nästa klubblad beräknas komma ut i början av februari 2021. 

 

God jul och Gott Nytt år 

Önskar styrelsen  
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PUBAR 
 

Inga pubar inplanerade 

Men gå gärna in på vårYuotubekanal. Där finns en del filmer från tidigare pubar så vi kan 

minnas och glädjas: 

https://www.youtube.com/results?search_query=seb+senior+club 

 

 

 

 

AKTIVITETER 
 

Studiecirkel – Android telefoner 

Efter att testat med Studiecirkel för iphone användare så går vi vidare med en cirkel för 

Androidanvändare. 

Upplägg:  

1. Inställningar 

2. Appar 

3. Bilder 

4. Därefter kör vi enligt deltagarnas önskemål 

Lämpligt antal 10 personer vid färre än 5 genomförs den ej 

Startar: 12 Januari 10:00 

Anmälan senast : 11 januari 

Ansvarig :  Stefan Olofson , 0737-456911, stefan.olofson@telia.com 

 

Studiecirkel – Släktforskning 

Dags att ta hjälp av dina kompisar för att komma vidare med din släktkrönika? 

Vi startar en studiecirkel där vi hjälps åt med att söka och tipsa varandra om vägar framåt. 

Det blir en öppen cirkel, dvs man anmäler sig och deltar sedan när man kan. 

Tanken är att träffas via videolänk: Zoom möte en gång per vecka. 

Kan vi inte hjälpa varandra, så upprättar vi en ”problemlista” och vänder oss till 

släktforskarföreningen i Göteborg för en kurs/hjälp. 

Cirkelledaren har tillgång till att kunna dela sin bildskärm och visa upp de dokument vi hittar. 

Start : 13 januari kl 19:30 

Anmälan: helst före 12 januari 

Ansvarig :  Jan-Eric Magnusson, 0706-456621, onnered@gmail.com 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=seb+senior+club
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Säsongsavslutning för Skatåspromenaden  

Vi rundar av promenadsäsongen med lite lussekatter och kaffe  (utomhus) 

Med lite tur kanske man t o m kan få se herr ordförande iklädd tomteluva eller stjätngossestrut. 

Promenaden startar kl 10:00 den 9 dec 

Varmt Välkomna  

  

Filmvisning – Visor som berör – Eva Nord tillsammans med Jörgen Larsson och 

Sture Alfgården från puben 2019-09-19 Konferencier: Bosse Häggström 

 

Revy-repetition inför Seniorklubbens 30 årsjubilieum filmen finns på  

https://www.youtube.com/results?search_query=seb+senior+club 

 

 

 

FASTA AKTIVITETER 
 

Promenader i Skatås på onsdagar kl 10.00 – Säsongspremiär  13 Januari 2021. 

 

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 – Är tills vidare inställt 

 

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

  

Kontaktperson Bodin Jerndal 

bodil.jerndal@gmail.com  

eller tfn/sms 0736 246779 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=seb+senior+club
mailto:ingalisagron@gmail.com
mailto:bodil.jerndal@gmail.com
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SERVICE 
 

Kontaktpersoner: 

 

Medlemsregister: Marie-Sofie Unger msu.unger@gmail.com tel 0708-178188 

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 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”.  

 

 

 

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och får genom det bland 

annat tillgång till mötes- och kurslokaler på Karl Gustavsgatan 15 i Göteborg. 
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mailto:stefan.olofson@telia.com
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