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                                                                        Program våren 2019 
Programmet finns också att läsa på 
Vår hemsida www.sent.nu och på  
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Besök på Steinbrenner&Nyberg 
Tisdagen den 5 och torsdagen den 7 februari kl. 16-18. 
På Alfagatan 22 i Mölndal finner vi Steinbrenner & Nybergs bageri, butik och 
kontor.  
Här säljs rykande färska bröd & bullar direkt från bageriet i deras 
självplocksbutik, liksom härliga tårtor, kakor och praliner. 
Vi startar med att njuta av deras berömda Sopp- och tårtbuffé i caféet, då vi 
får äta så många tårtbitar vi förmår! Därefter får vi besöka delar av bageriet, 
där Urban Nyberg entusiastiskt berättar för oss om deras bageri- och 
caféverksamhet.  
Parkering direkt utanför dörren och närmaste hållplatsen Jolen Norra i 
Mölndal.  
Eftersom vi får vara högst 20 personer i varje grupp har vi bokat in två 
tillfällen, 5 och 7 februari. Eventuellt kan ytterligare besök ordnas! 
Anmälan senast lördagen den 26 januari. Ange vid anmälan namn och 
aktuellt telefonnummer och vilken dag du/ni helst önskar deltaga! 
Deltagaravgiften återbetalas om återbud sker senast den 31 januari. 
Pris: 200 kr                                                        Ansvarig  Eva Behrens 

                                                                           

 
 

 

Årsmöte på GTS, tisdagen den 12 mars, kl. 16.30. 
16.30 Samling för mingel 
17.00 Årsmöte 
18.00  Pether Ribbefors framför ett bildspel med temat ”På äventyr med 
Ostindiefararen Götheborg”.  
Ostindiefararen kom hem från Kina i juni 2007 och Pether hade seglat med 
från Hong Kong till London och fick uppleva ett oförglömligt halvår till sjöss. 
Några år senare i Stockholm var hela kungafamiljen ombord under en 
fantastisk fest inför det kungliga bröllopet 2010. Vi får bl. a. uppleva dessa 
storslagna äventyr. Pether Ribbefors är en entusiasmerande guide som 
många av oss kommer ihåg från visningen av Gathenhielmska Huset. 
Ca kl. 19.00 står middagen dukad i matsalen. 
Anmälan senast 2 mars. Deltagaravgiften återbetalas, om återbud sker 
senast 7 mars.   
 Pris 450 kr.                                                                Ansvarig Ann-Marie Lindvall 

 
 

 
 

 

Det kända och okända Göteborg, bussutflykt torsdagen den 
11 april, kl. 10.00. 
Halvdagsutflykt med buss med start kl. 10.00 från Hvitfeldtska Gymnasiet, 
Rektorsgatan 2.  
Vi passerar välkända vyer och också smultronställen, väl värda ett besök. 
Rundturen avslutas på Marcos restaurang i Partille för lunch och därefter 
direkt tillbaka till skolan. 
Bilden t.v. föreställer en bergvägg i S.A. Hedlunds Park, där 
kulturpersonligheten S.A.Hedlund  på sitt sommarställe i Bjurslätt på 
Hisingen lät rista in namnen på sina gäster. 
Ett exempel på platser vi kommer att besöka.  
Anmälan senast 4 april. Deltagaravgiften återbetalas, om återbud sker 
senast 6 april. 
Pris 450 kr.                                                                                Ansvarig Bertil Hager 

 

http://www.sent.nu/


Vårens höjdpunkt. Två dagars majutflykt. 
Lars Lerinmuseet i Karlstad, Gustaf Frödings minnesgård. Konsthallen Sliperiet i Grums m.m. 
onsdagen den 8 maj och torsdagen den 9 maj. 
  
 
8 maj. Vår buss avgår från Kungsbacka kl. 07.30 och från Göteborg kl. 08.00. Lämpliga avgångsplatser meddelas senare 
till deltagarna. 
Vi gör uppehåll på Hamrane Bak- och kaffestuga i Erikstad, där vi avnjuter ”klengås” och kaffe. Vid 12.30-tiden är vi 

framme i Karlstad och Sandgrund, där vi  
besöker Lars Lerins vackra konsthall och där vi 
också blir guidade. Här finns även ett café, där 
den som önskar kan köpa fika. 
Kl. 16.30 kan vi checka in på Scandic Winn 
Hotel och kl.18.00 äter vi gemensam middag 
där 
 
9 maj 
Efter frukost på hotellet tar bussen oss till 
Alsters Herrgård, som är Gustaf Frödings 
minnesgård, som vi besöker och där vi blir 
guidade. Därefter går färden västerut till 
Sliperiet i Borgvik, där vi börjar med lunch och 

sedan får en guidning i konsthallen kl. 15.15. 
Under hemfärden stannar bussen c:a kl. 17.30 för kvällskaffe i den trevliga Tössestugan i Tösse. 
Kl. 21.00 beräknar vi vara åter i Göteborg och kl. 21.30 i Kungsbacka. 
Anmälan senast måndagen den 1 april, gärna tidigare! Ange namn och aktuellt telefonnummer och om enkelrum 
önskas. Minst 30 deltagare för att resan ska bli verklighet! 
Pris 2395 kr. Enkelrumstillägg: 250 kr. I priset ingår allt ovanstående utom fika i Lars Lerins Konsthall. 
                                                            Ansvarig Marianne Nilsson  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Välkommen till SENTs sammankomster våren  2019. 
Denna gång sker utskick endast per mail.  Anmälan till 
arrangemangen sker genom insättning av respektive 
belopp på SENTs plusgirokonto 494 1973-2. Ange 
aktivitet/-er, namn och aktuella telefonnummer. Vid 
sen girering eller återbud är det viktigt, att du ringer 
031-416881 eller 0705-496881 (Birger Rockler) 
alternativt skickar meddelande via e-post: 
birgerrockler@bredband2.com, så att vi har korrekta 
uppgifter och rätta namn på deltagarlistan.  

 

Golf Tävlingsledare är Bo Sundh Tel. 031-252349, 0768- 
242349. E-post: bosundh@gmail.com  
Bridge Kontaktperson: Ninia Egnell tel. 073-0647008.  
E-post: ninia.egnell@comhem.se 
 Pilates Kontaktperson: Birger Rockler Tel. 031-416881.  
E-post: birgerrockler@bredband2.com 
 Litteraturcirkeln Kontaktperson: Marianne Nilsson  
tel. 0300-1392 10709-404383.   
E-post: marianne.l.nilsson@hotmail.com,  
Filmklubben  Kontaktperson: Lillemor Lindegård  
tel.  031-157250. E-post: lindegard.lillemor@telia.com 
_______________________________________________  

 
 
 
 
 

Tänk på att alltid meddela om du ändrar mobil-/ 
telefonnummer, e-postadress eller bostadsadress till e-
postadressen: info@sent.nu.  Vi har även en Facebook-
sida: Sent Seniortandläkarna Väst. Värva gärna nya 
medlemmar till SENT! Formulär för ansökan finns på 
hemsidan under ”Bli medlem”. Det går också bra att 
meddela någon i styrelsen. Medlemsavgiften är 175 kr 
per år och önskas inbetald senast 1 mars till SENT:s 
plusgirokonto 494 1973-2 . 

Styrelse 2018 - 2019  
Ordförande Eva Behrens tel 070-44 58 02 
evabe8@gmail.com  
Vice ordf. Bernt Andersson tel  0707-73 81 13 
bernt.e.a.andersson@telia.com  
Sekreterare Ingegerd Wieslander tel  0708-16 23 15 
wieslanderi@hotmail.com  
Kassaförvaltare Birger Rockler tel  0705-49 68 81 
birgerrockler@bredband2.com  
Klubbmästare Ann-Marie Lindvall tel 0707-14 82 52 
am.lindvall@gmail.com  
Ansvarig för programblad och hemsida Bengt 
Waldenström tel  0705-90 71 47 bengt@sent.nu  
Ledamöter:  
Bertil Hager tel 0708-97 08 86 bertil.e.hager@gmail.com  
Anders Jonsson Tel  0708-13 43 66 anders@ajonsson.se  
Ingvar Olemyr tel 0706-97 22 00 igolemyr@gmail.com  
Marianne Nilsson tel 0709-40 43 83 
marianne.l.nilsson@hotmail.com  

 

mailto:ninia.egnell@comhem.se
mailto:birgerrockler@bredband2.com
mailto:lindegard.lillemor@telia.com


                               


