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Program för hösten 2021 
Äntligen kan vi skicka ut ett program med aktiviteter som 
både är digitala och fysiska. Som vi har längtat efter att få ses 
igen! Nedan kan du ta del av de aktiviteter som vi planerat så 
här långt. Fler kommer säkert att tillkomma.

Pub på La Cuvée (9 september)
Torsdagen den 9 september klockan 14.30 slår vi upp portarna 
på La Cuvée, (med adress Ättestigen 8 och spårvagnshållplats 
alldeles intill), för att åter träffas, äta lite och dricka något 
gott men framförallt umgås. Du behöver inte anmäla dig men 
vill du ha det där med inträdesavgiften ordnad innan så 
betalar du via swish. Bankgiro fungerar också. Ange ”9 sep” 
som meddelande. För den blygsamma summan av 50 kronor 
får du tillgång till plockmaten, snacks och ett glas vin eller en 
burk öl. Frågor? Kontakta Agneta Corell, mail 
agneta.corell@gmail.com eller tfn 070-356 57 20.
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Hur anmäler jag 
mig? 

Till de flesta av våra aktiviteter 
behöver vi veta hur många 
som kommer. Därför behöver 
du anmäla dig. Det gör du via 
vår hemsida 
www.seniorclub.se 

För de flesta pubar behöver du 
inte anmäla dig i förväg. Vid 
vissa tillfällen behöver vi veta 
hur många som kommer och 
då framgår det i texten om just 
den puben. 

Hur betalar jag? 

Vi kan tyvärr inte längre 
hantera kontantbetalningar 
eftersom vi har svårt att få 
dessa insatta på vårt konto. 

Men swish älskar vi. Vårt 
swishkonto är 1230 799 569. 
Bankgiro går också bra men då 
behöver du vara ute i god tid, 
gärna två dagar innan. 
Bankgironumret är 5317-9933. 

Vare sig du betalar med swish 
eller bankgiro behöver du 
ange datum för aktiviteten och 
namn på eventuella gäster 
eller vänner som du betalar för. 

Blir det svårt? Vi löser det i 
såfall tillsammans!
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Botaniska trädgården (16 september)
Torsdagen den 16 september klockan 11.00 samlas vi innanför 
grindarna till Botaniska trädgården. Vi får en guidad visning 
av Mats Havström genom en i höstfärger skrudad trädgård. 
Kanske blommar fortfarande dahliorna… Vi avslutar 
naturligtvis med ett glas bubbel och kanske kan vi locka vår ö-
poet Leif Larsson att framföra en återföreningsdikt. Du 
behöver anmäla dig till denna aktivitet vilket du gör på 
hemsidan www.seniorclub.se Kostnaden är 100 kronor per 
person som du kan betala via swish. Bankgiro fungerar också. 
Ange ”16 sep” som meddelande. Frågor? Kontakta Elisabeth 
Khan, mail elisabeth.v.khan@gmail.com , tfn 070-920 85 71.

Studiecirkel i släktforskning (22 september)
Under våren har ett antal entusiastiska seniorer träffats via 
Zoom för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra med 
släktforskning. Naturligtvis fortsätter vi med detta, både i den 
digitala världen och med fysiska träffar. Har du inte varit med 
förut så är du hjärtligt välkommen nu. Vare sig du är en 
erfaren släktforskare eller helt enkelt tänkt att det där skulle 
du vilja lära dig så kan du vara med. Kostar gratis. Vi träffas 
varannan vecka, oftast på kvällstid. Men du behöver anmäla 
dig. Gör det på hemsidan www.seniorclub.se Frågor? Kontakta 
Ulla Magnusson, mail onnered1@gmail.com eller tfn 070-289 
66 09.

Läs mer lite längre ned i detta klubblad om vad vi gjorde 
under våren. Kanske ger det dig lite tankar om att börja 
släktforska eller bredda din nuvarande släktforskning.

Pub på La Cuvée (5 oktober)
Tisdagen den 5 oktober klockan 14.30 slår vi upp portarna på 
La Cuvée för att åter träffas, äta lite och dricka något gott 
men framförallt umgås. Du behöver inte anmäla dig men vill 
du ha det där med inträdesavgiften ordnad innan så betalar du 
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Vandringar i Skatås 

Karin och Jan Dermark har under 
många år lett vandringarna i 
Skatås för oss seniorer. 

Varje onsdag med start klockan 
10.00 under höst och vår. 
Höstens vandringar börjar den 8 
september. 

Vi går i två grupper, en med lite 
högre fart och därmed lite längre 
sträcka och en grupp för de som 
vill ta det lite lugnare. Bägge 
grupperna startar samtidigt från 
bankens stuga i Skatås men 
kommer på något förunderligt vis 
tillbaka till utgångspunkten 
samtidigt.  

Sedan dricks det kaffe och tjötas 
en stund till. Medhavd egen 
macka passar bra till. Häng med 
du också! Du behöver inte 
anmäla dig i förväg. Bara kom! 
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via swish. Bankgiro fungerar också. Ange ”5 okt” som 
meddelande. För den blygsamma summan av 50 kronor får du 
tillgång till plockmaten, snacks och ett glas vin eller en burk 
öl. Frågor? Kontakta Agneta Corell, mail 
agneta.corell@gmail.com eller tfn 070-356 57 20.

Vinprovning (14 oktober)
Torsdagen den 14 oktober klockan 14.00 prövar vi att prova 
vin. Vi ska stifta bekantskap med åtta olika viner som så att 
säga ställs mot varandra två och två. Vilka föredrar du? Det 
blir både vita viner och röda viner. Kanske något mittemellan 
också, vem vet. 

Efter provningen äter vi en enkel bit mat. Förhoppningsvis 
har du kvar lite av något vin som passar bra till. Du anmäler 
dig till denna aktivitet på hemsidan www.seniorclub.se 

Platsen är La Cuvée med adress Ättestigen 8. 
Spårvagnshållplats alldeles intill. 

Kostnaden är 175 kronor per person som du kan betala via 
swish. Bankgiro fungerar också. Ange ”14 okt” som 
meddelande. Frågor? Kontakta Björn Fogelmark, mail 
bjorn@fogelmark.com , tfn 073-940 35 58

Gathenhielmska huset i Göteborg (19 oktober)
Gathenhielmska huset byggdes under 1740-talet av 
konvojkommissarie Johan Hansson Busck. Det är byggt i 
karolinsk- eller senbarockstil med valmat tak och i timmer 
med gråfärgad träbeklädnad för att likna ett stenhus. Före 
stadsbränderna på 1700- och 1800-talen var den här hustypen 
ett vanligt inslag i centrala Göteborg.

Den 19 oktober med start klockan 10.00 guidar Pether 
Ribbefors oss i huset under en timmas tid och därefter gör vi 
med fördel ett besök i Gathenhielmska reservatet på egen 
hand Det finns en informationstavla vid entrén till Pölgatan 
och de gamla stugorna. Caféer och restauranger finns i 
närheten, för den som vill avsluta med lunch. Men vi börjar 
med att samlas utanför Gathenhielmska Huset på 
Stigbergstorget.

Du anmäler dig till denna aktivitet på hemsidan 
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Bridgegänget kör 
snart igång igen! 

Är du intresserad av att spela 
trivselbridge? Har du tidigare 
spelat och kan grunderna är du 
välkommen till oss. 

Vi spelar på måndagar kl 10.00 – 
14.00 på Regionkontoret. På 
grund av restriktioner från SEB 
kan vi i dagsläget inte säga exakt 
när vi startar. Troligen blir det i 
oktober. 

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

En säker hand
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www.seniorclub.se . Även om du anmälde dig till detta 
studiebesök innan ”Corona” så behöver vi en förnyad 
anmälan. Kostnaden är 100 kronor per person som du kan 
betala via swish. Bankgiro fungerar också. Ange ”19 okt” som 
meddelande. Frågor? Kontakta Elisabeth Khan, mail 
elisabeth.v.khan@gmail.com , tfn 070-920 85 71

Vart är Tyskland på väg? (26 oktober)
Mycket händer i världen runt omkring oss. Men även i Europa 
händer det saker. Angela Merkels tid är snart över i Tyskland. 
Hur kommer det att påverka inte bara Tyskland utan också 
Europa, världen och oss här i Norden?

Rutger Lindahl är professor i Statsvetenskap och har under 
många år följt utvecklingen i Europa och kanske framförallt 
Tyskland.  Rutger kommer vid denna träffen att dela med sig 
av sin stora kunskap.

Efter föredraget passar det bra med lite tysk potatissallad, 
bratwurst och tyskt öl eller ett glas vin från Rhen, Mosel eller 
varför inte Pfalz. Du anmäler dig till denna aktivitet på 
hemsidan www.seniorclub.se 

Platsen är La Cuvée med adress Ättestigen 8. 
Spårvagnshållplats alldeles intill. 

Kostnaden är 100 kronor per person som du kan betala via 
swish. Bankgiro fungerar också. Ange ”26 okt” som 
meddelande. Frågor? Kontakta Björn Fogelmark, mail 
bjorn@fogelmark.com , tfn 073-940 35 58
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Släktforskning som 
studiecirkel  

Under hösten, vintern och våren 
var vi ett 10-tal personer som 
träffades via Zoom för att hjälpas 
åt med att hitta släktingar. 

Vad hittade vi kan man då fråga 
sig? 

Bl a hittade vi släkting som var 
beskriven som vansinnig och 
intagen på hospital. 

En som begått hiskeligt brott 
under intag av alkohol. 

En som ”uppstod” som 17 årig 
lösdrivare men som inte gått att 
spåra tidigare i sitt liv. 

Att kusingifte i Värmlands 
småbyar inte var så ovanligt. 

Att i Onsala kopulerades det 
friskt. 

Att även barnhemsbarn kunde 
lyckas i livet. 

Spårat ursprung till efternamn. 

Insett att förr kunde man byta 
namn hej vilt , dock ej till adliga 
namn, men i övrigt i princip fritt 
fram. 

Vi har även dykt ner i sjömans-
böcker och lärt oss grunderna för 
hur man letar i dem. 

Botaniserat i militära längder för 
att hitta officerare och meniga. 

Även i Lantmäteriets alla kartor 
hann vi göra nedslag. För att bl a 
se hur gamla tågrälsar varit 
dragna, och var tomt/
markgränser gick förr i tiden . 

Även i div bouppteckningar har vi 
sökt efter ledtrådar om släkt och 
hur egendomar förvärvats/ärvts. 

Gathenhielmska huset
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Pub på La Cuvée (4 november)
Torsdagen den 4 november klockan 14.30 slår vi upp portarna 
på La Cuvée för att åter träffas, äta lite och dricka något gott 
men framförallt umgås. Du behöver inte anmäla dig men vill 
du ha det där med inträdesavgiften ordnad innan så betalar du 
via swish. Bankgiro fungerar också. Ange ”4 nov” som 
meddelande. För den blygsamma summan av 50 kronor får du 
tillgång till plockmaten, snacks och ett glas vin eller en burk 
öl. Frågor? Kontakta Agneta Corell, mail 
agneta.corell@gmail.com eller tfn 070-356 57 20.

Vart är Världen på väg? (datum ej fastställt)
Britt-Marie Mattsson behöver kanske ingen närmare 
presentation. Hon har under alla omständigheter en gedigen 
erfarenhet av de flesta stora världshändelserna som hon 
bevakat som journalist under många år. Vare sig det gäller 
Donald Trump, Nordkorea eller det brittiska kungahuset så 
har hon något spännande att berätta. Nu har hon lovat att 
komma till oss i Senior Club och hålla ett föredrag. Kommer 
garanterat att bli dagsfärsk information.

Du anmäler dig till denna aktivitet på hemsidan 
www.seniorclub.se Även om du anmälde dig till detta föredrag 
innan ”Corona” så behöver vi en förnyad anmälan.

Lokal ännu inte bestämd.

Kostnaden är 100 kronor per person som du kan betala via 
swish. Bankgiro fungerar också. Ange ”BM nov” som 
meddelande. Frågor? Kontakta Björn Fogelmark, mail 
bjorn@fogelmark.com , tfn 073-940 35 58

Pub på La Cuvée (13 december)
Måndagen den 13 december klockan 14.30 slår vi upp portarna 
på La Cuvée för att fira Lucia med glögg, pepparkakor, 
lussekatter och Luciatåg med både lucia, tärnor, tomtar och 
pepparkaksgubbar. Denna gången behöver vi veta hur många 
som kommer så anmäl dig på hemsidan www.seniorclub.se . 
Kostar som vanligt 50 kronor i inträde som du kan betala via 
swish eller bankgiro. Ange ”13 dec” som meddelande. Frågor? 
Kontakta Agneta Corell, mail agneta.corell@gmail.com eller 
tfn 070-356 57 20. 
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Släktforskning som 
studiecirkel, forts  

Att leta släktingar i storstäder 
kräver mycket tålamod och viss 
list eftersom församlingar bytt 
namn, folk flyttade runt och 
ibland försvann under några år 
för att sedan plötsligt finnas på 
plats igen. 

Den typen av mysterier gör att 
man lätt fastnar och vill gräva 
djupare. 

Vad gjorde denne försvunne 
make under sina år som 
obefintlig, som det hette när man 
inte gett sig till känna. 

Denna höst kör vi vidare med 
släktforskning som studiecirkel. 
Du som varit med tidigare är 
naturligtvis välkommen igen och 
vi hoppas att fler vill vara med. De 
flesta träffarna har vi med hjälp av 
Zoom men kommer kanske också 
att försöka träffas ”live” några 
gånger.
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Skön sång från Lucia med tärnor och stjärngossar
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Glada gubbar på puben

Varför är pubarna inte 
längre på Norges hus? 

Som du säkert noterat om du läst 
detta klubblad så kommer vi 
tillsvidare inte längre att ha våra 
månatliga pubar på Norges hus 
utan på La Cuvée. 

Anledningen är helt enkelt att 
Norges hus successivt har höjt 
hyran och priset för hösten blev 
på tok för dyrt. För en bråkdel av 
den kostnaden kan vi istället hyra 
La Cuvée där vi varit tidigare vid 
flera tillfällen. 

Det är enkelt att ta sig till La 
Cuvée. Spårvagnshållplatsen 
ligger bara några hundra meter 
från La Cuvée som har adress 
Ättestigen 8. 
Spårvagnshållplatsen heter 
Ättehögsgatan och är första 
hållplats efter Munkebäckstorg 
om du kommer från det hållet.


	Hur anmäler jag mig?
	Hur betalar jag?
	Program för hösten 2021
	Pub på La Cuvée (9 september)
	Vandringar i Skatås
	Botaniska trädgården (16 september)
	Studiecirkel i släktforskning (22 september)
	Pub på La Cuvée (5 oktober)
	Bridgegänget kör snart igång igen!
	Vinprovning (14 oktober)
	Gathenhielmska huset i Göteborg (19 oktober)
	Släktforskning som studiecirkel
	Vart är Tyskland på väg? (26 oktober)
	Släktforskning som studiecirkel, forts
	Pub på La Cuvée (4 november)
	Vart är Världen på väg? (datum ej fastställt)
	Pub på La Cuvée (13 december)
	Varför är pubarna inte längre på Norges hus?

