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Skärgårdsutflykt till Brännö Värdshus  
Måndagen den 9 september kl 10.28 
Båt avgår kl 10.28 från Saltholmens Färjeterminal till Brännö 
Rödsten och ankommer dit kl 10.50. Därefter väntar en 
idyllisk promenad på ca 15 min till Brännö Värdshus. Taxi 
väntar om så önskas. 
Alf Johansson, teknologie licentiat och arkivforskare, håller ett 
föredrag om skalden Gunnar Wennerberg och hans 
anknytning till Lidköping och Skara. 
Skärgårdslunch serveras strax efter kl 12 och avslutas med 
kaffe och kaka. Till kaffet underhållning av Göran Holmqvist, 
som spelar och sjunger sånger med skärgårdsanknytning. 
Hemresa från Brännö Rödsten 14.26 med ankomst Saltholmen 
14.49. 
Spårvagn 11 går via Centralen och Järntorget till Saltholmen. 
Anmälan senast 2 september. Avgiften återbetalas om 
återbud sker senast 6 september. 
Pris 400 kr           Ansvariga Marianne Ericson och Ingegerd Wieslander 

 
 

 
 
 
 

 

 

Dagsutflykt till Småland, Huseby och Växjö 
Tisdagen den 15 oktober kl 8.00 
8.00 avgår Ellös Buss från Drottningtorget 10, Göteborg 
framför entrén till Clarion Hotel Post. Bussen framkörd 7.45. 
8.30 Kort stopp vid Tingberget, Kungsbacka.  
Lätt förtäring i bussen. 
Vi har tre mål med guidning under denna Smålandsresa: 
Huseby bruk/slott, Kulturparken Småland i Växjö och Växjö 
domkyrka. 
Huseby hänförs till tidigt 1400-tal, men järnbruket började 
200 år senare. Joseph Stephens köpte 1867 hela godset med 
järnbruk, sågverk, kvarn och 46 jordbruksfastigheter. Under 
1950-talet svindlades fröken Florence Stephens på stora 
belopp. 
Lunch ca 12.45 i anslutning till Huseby slott. 
Kulturparken Småland med utställning av svenskt och 
utländskt glas, gammalt och nytt. Eftermiddagsfika serveras 
på glasmuseet. 
Växjö domkyrka är från medeltiden och har restaurerats 
löpande, delvis beroende på bränder. År 2002 blev den 
berömda altaruppsatsen i glas av Bertil Vallien klar. Kallas 
”Fiat Lux”, från mörker till ljus. Kyrkan innehåller även mycket 
glaskonst utförd av Bo Beskow, Erik Höglund m fl. 
Vid återresan stannar bussen ca kl 20.00 i Kungsbacka och 
ankommer Göteborg ca kl 20.30. 
Anmälan senast 4 oktober. Avgiften återbetalas om återbud 
sker senast 10 oktober. 
Pris 750 kr                          Ansvariga Jan Ahlqvist och Eva Behrens 

http://www.sent.nu/


 
 

 

Fågelexperten Jan Stenberg besöker GTS  
Torsdagen den 14 november kl 11.00 
Jan Stenberg, f d brandman, har efter sin pensionering i över 
17 år sysslat med sin stora passion för fåglar. Han är en 
omtyckt föredragshållare samt även känd från TV. Hans 
fågelintresse startade redan som 10-åring och har bara ökat 
med åren. Han kommer att berätta om flyttfåglar, som 
tillbringar vintern i Afrika, och som återvänder till samma 
holk i Sverige, när det våras här. Jan berättar även om 
stannfåglar, favoritfåglar och mycket annat. Allt illustreras 
med bilder. 
Lunch serveras i matsalen strax efter kl 12. 
Anmälan senast 7 november. Avgiften återbetalas om återbud 
sker senast 11 november. 
Pris 250 kr                  Ansvariga Bertil Hager och Ann-Marie Lindvall 
 
 

 
 
 

 

 

Jul på GTS måndagen den 16 december kl 16.30 
 
Kl 16.30 värmer vi upp med glögg. 
 
Kl 17.00 lyssnar vi till Folke Elbornsson, f d kyrkoherde och 
prost i Slöta, Falköpings kommun, som berättar om 
gammaldags husförhör; lag, bakgrund m m.  Sedan håller han 
ett husförhör, som han tänker sig att det gick till på 1800-talet. 
Ingen behöver vara ängslig för att få frågor, utan de är 
utdelade i förväg (med svar) till några.  
 
Kl 18.00 står julbordet dukat i festmatsalen. Priset inkluderar 
glögg, 2 snapsar, öl/vin. 
 
Anmälan senast 9 december. Avgiften återbetalas om återbud 
sker senast 13 december. 
Pris 550 kr           Ansvariga Ingvar Olemyr och Ann-Marie Lindvall 

 
Anmälan till arrangemangen sker genom insättning av respektive belopp på SENT:s 
plusgirokonto 494 1973-2. Ange aktivitet/-er, namn, aktuellt telefonnummer och önskemål 
om ev specialkost.. 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. 
 
Tänk på att alltid meddela om du ändrar mobil-/ telefonnummer, e-postadress eller 
bostadsadress till e-post: info@sent.nu. 
 
Gå gärna in på vår hemsida www.sent.nu, där det finns många intressanta uppgifter vad gäller 
SENT att ta del av som höstens program, bilder från arrangemangen, medlemsregister m m. 
Vi har även en Facebooksida: 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. 

mailto:birgerrockler@bredband2.com
mailto:info@sent.nu
http://www.sent.nu/

