
 

PROGRAM 
Hösten 2015 och januari 2016 

2015-08-12 

 
 Flera av programpunkterna arrangeras i samarbete med Studie- 

förbundet Vuxenskolan. 
(MM) ordinarie månadsmöte kl 14.00, plats och tid kan variera p g a ombyggnad. 

 (FV) aktivitet ordnad av friskvårdskommittén (alltid anmälan) 
(För) föreningsaktivitet  

 = handikappanpassad          [ ] = delvis handikappanpassad 
Utförligare information om friskvårdsaktiviteterna hittar du på omstående sida 
och på hemsidan. 

Ti 25 aug (För) Konstresa till Karlstad (särskild inbjudan). 

To 3 sep (MM)   Lennart Palm. Humoristiskt kåseri om adelsgravar. Bolåsa Värdshus. Buss 601 
avgår från Mölnlycketerminalen 13.44. Vi startar när bussresenärerna hunnit in. 

To 17 sep (FV)  Besök på Råö Rymdobservatorium. Man visar oss radioteleskopen, berättar om 
forskningen och visar en utställning om astronomi och rymdforskning. På hemvägen 
besöker vi Onsala kyrka med Gathenhielmska gravkoret. Obligatorisk samling vid 
Garden Center kl 9.00 för samåkning. Anmälan senast 10 september till Claes eller 
Inger Green tel 88 47 73 alt. ingerochclaes@telia.com.  

Fr 25 sep (För) Resa till Borås (särskild inbjudan). 

To 1 okt (MM)  Gunvor Ronnheden. Den boken glömmer jag aldrig. F.d. lågstadieläraren, 
författarinnan och metodiklektorn vid Lärarhögskolan i Göteborg kåserar om 
BOKEN som betytt allt för oss. Bolåsa Värdshus. Buss 601 avgår från 
Mölnlycketerminalen 13.44. Vi startar när bussresenärerna hunnit in. 

To 22 okt (FV)  Besök på Volvo Personvagnar, Blå tåget. Guidad visning genom färd med Blå 
tåget. Samling vid Garden Center för samåkning kl 12.30. Anmälan senast 15 
oktober till Gunnar Jernström tel 88 44 19 alt. gb.jernstrom@telia.com 

23 – 24 okt (För) Hjalmars Revy Resa till Örebro (särskild inbjudan) 

To 5 nov (MM)  Veronika Halten. Harpe Diem. Här njuter vi av harpospel från klassisk till modern 
musik och får dessutom inblick i harpospelets mysterier. Lotteri. Tid och plats 
meddelas senare 

To 19 nov (FV)  Besök på Antikmuseet. Vi börjar med lunch i Berzelius Bar & Matsal kl 11.30. 
Sedan promenerar vi till Antikmuseet i gamla Hovrätten. Där får vi se fina samlingar 
som representerar ca 5 000 år av antika kulturer inom de grekisk-italienska 
områdena. Anmälan senast 12 november till Inger Green tel 88 47 73 alt. 
ingerochclaes@telia.com 

Lö 21 nov (För) Säffleoperan (särskild inbjudan) 

To 3 dec (MM)  Vi får besök av Lucia med tärnor. Julbord. Anmälan till Gunvor Karlsson tel 
0301- 300 07. Tid och plats meddelas senare. 

Ti 8 dec (FV)  Luciakaffe på Finnsjögården kl 14.00. Luciatrupp från Finnsjöns förskola, 
underhållning och kaffe med hembakat dopp. Kostnad 60 kr som betalas kontant. 
Anmälan till Inger Green tel 88 47 73 alt: ingerochclaes@telia.com 

To 14 jan (MM)  Trion Grannlåt sjunger och berättar om Ellinor och Pepita, kvinnorna i Evert 
Taubes visor. Tid och plats meddelas senare. 

Sö 24 jan (För)  32-årsjubileum. Festmiddag med underhållning. Mer information senare. Prel 450:-  
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    Friskvårdsprogram 

    hösten 2015 

 

Torsdag 17 september 

Besök på Råö Rymdobservatorium 

Man visar oss radioteleskopen, berättar om forskningen och visar oss en utställning om astronomi och 

rymdforskning. Besöket tar ca 2 timmar. Sedan äter vi medhavd matsäck på platsen, utomhus om vädret är fint. 

På hemvägen besöker vi Onsala kyrka med det Gathenhielmska gravkoret, där vi får en visning. Max 30 

personer. 

Kostnad 70 kr betalas in senast 10 sept till BG 777-9143. Obligatorisk samling vid Garden Center kl 09.00 för 

samåkning. Här utdelas färdbeskrivning mm. Anmälan senast 10 sept till Claes eller Inger Green, tfn 88 47 73 

alt. ingerochclaes@telia.com  

Räkna med att hela utflykten tar 5-6 tim 

 

 

Torsdag 22 oktober 

Besök på Volvo Personvagnar, Blå tåget 

Guidad visning genom färd med ”Blå tåget”. Visningen tar ca en timme. Max 30 personer. Kostnad 120 kr 

betalas in senast 15 okt till BG 777-9143. 

Samling kl 13:15 vid Volvo Cars Visitor Centre, Karossvägen 2 (utmed Sörredsvägen). För samåkning samling 

vid Garden Center kl 12:30. 

Anmälan senast 15 okt till Gunnar Jernström tel 88 44 19  

alt. mail: gb.jernstrom@telia.com 

 

 

Torsdag 19 november 

Besök på Antikmuseet 

Vi börjar med lunch I Berzelius Bar &Matsal i hörnet Berzeligatan /Södra vägen  kl 11.30 Betalas där. 

 Sedan promenerar vi till Antikmuseet i gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6 för att kl 13 se fina samlingar som 

representerar ca 5 000 år av antika kulturer inom de grekisk-italienska områdena. 

Gratis inträde med guide. Max 20 personer 

Anmälan senast 12 nov till Inger Green tel 88 47 73 alt. ingerochclaes@telia.com 

 

 

Tisdag 8 december 

Luciakaffe på Finnsjögården kl 14 

Luciatrupp från Finnsjöns förskola, underhållning och kaffe med hembakat dopp. 

Kostnad: 60 kr som betalas kontant  Max 50 personer 

Anmälan till Inger Green tel 88 47 73 alt. ingerochclaes@telia.com 

(Handikappvänligt) 
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