
                       SENT I GÖTEBORG 
Välkomna till höstens program 2021! 

 
Programmet finns som pdf fil på vår hemsida www.sent.nu  
 
 

 
 
 

 
 

Kriminologisk Stadsvandring genom 1800-talets 

ruskiga Majorna 
Onsdagen den 1 september 

Torsdagen den 2 september 

Kl. 10.45 samling på P-plats i Slottsskogen 

Kl. 11.00 Buss avgår till Stigbergstorget 

Kl. 11.30 Guiden Jan Palmén tar oss med på en historisk 

stadsvandring genom Majorna och berättar hisnande historier 

om lönnkrogar, bordeller, smugglare och styckmord. Det är 

långt från de välputsade fasaderna på landshövdingehusen 

och småbarnsfamiljerna som fikar i Söderlingska parken. 

Promenaden, som innehåller trappor, är ca 2,5 km lång och 

avslutas vid Jägersdorffs spårvagnshållplats. Därifrån tar 

bussen oss tillbaka till Slottsskogen, där vi avnjuter 

gemensam lunch på Villa Belparc ca kl. 14 

Anmälan senast 18 augusti. Avgiften återbetalas om återbud 

lämnas senast 27 augusti. Max 20 deltagare per vandring. 

Hälften av platserna är redan reserverade för dem som var 

inbokade till den inställda vandringen den 25 maj. Men det 

finns platser kvar båda dagarna. Ange önskad dag! 

Pris 350 kr      
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Utfärd till Tjolöholms slott 
Fredagen den 24 september  

Kl 10.00 Samling på Tjolöholms parkering 

I den vackra september-månaden besöker vi TJOLÖHOLMS 

SLOTT, denna vackra byggnad och park belägen 4mil söder 

om Göteborg. Färden dit går i egna bilar. Väl framme 

kommer vi att guidas runt såväl inom slottets murar och del 

av utställning som i trädgård och tjänste-bostäder, där som 

guide fungerar en person som varit mycket aktiv i den 

antikvariska restaureringen av dessa. Sedan våra sinnen 

mättats skall också magarna få sitt. Färden fortsätter då till 

Valda Golfklubb, där vi intar en god lunch kl. 13 i den vackra 

golfmiljön. Ett riktigt hole-in-one!  

Anmälan senast 8 september.  Avgiften återbetalas om 

återbud lämnas senast 21 september. 

Pris: 350 kr 
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Årsmöte samt Smakportioner från barocken till 

romantiken 
Torsdagen den 21 oktober kl 16.30 på GTS 

Kl. 16.30 Årsmötet startar. Därefter kommer vår kollega Eva 

Hedman att ge oss muntlig och praktisk introduktion till den 

klassiska repertoaren.  Hon har under de senaste åren hållit 

flera musikcirklar. 

Kl. 18.30 avnjuter vi en 3-rätters festmiddag och vid 

desserten får vi fortsätta att lyssna till Eva och musikaliska 

smakportioner i ca 45 minuter. 

Anmälan senast 7 oktober. Avgiften återbetalas om återbud 

lämnas senast 18 oktober 

Pris: 400 kr     
                      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Besök på Göteborgs Modelljärnvägssällskap 
Torsdagen den 11 november  

Kl. 12.00 Guidad visning 

GMJS, har bytt bytt hemvist från den anrika lokalen i 

Bergslagsparken till Lindholmen och  Götaverkens gamla 

rörverkstad på Bror Nilssons gata 4a, Ralph Milthon, är 

ordförande i GMJS. 

Kl.13.30 Lunch på Kooperativet, Anders Carlssons gata 2 (ca 

200 m från GMJS) 

Anmälan senast 4 november. Avgiften återbetalas om 

återbud lämnas senast 8 november. 

Max 40 deltagare 

Pris: 275 kr 

 

Jul på GTS 
Måndagen den 6 december 

Kl. 16.30 träffas vi i festvåningen och värmer upp med glögg. 

Sedan njuter vi traditionsenligt av Fridas dignande läckra 

julbord. Under kvällen blir vi underhållna av musikern 

Lennart Palm och vissångaren ”Gåke”.  

Anmälan senast 29 november. Avgiften återbetalas om 

återbud lämnas senast 2 december. 

Pris:  550 kr (Glögg och vatten eller lättöl ingår) 
 

   
Anmälan till arrangemangen sker genom insättning av respektive belopp på SENTs 
plusgirokonto 494 1973-2 eller via swish nummer 1236249718. Ange aktivitet/-er, 
namn, även ledsagares namn, aktuellt telefonnummer och ev. önskemål om specialkost. 
Vid sen girering eller återbud är det viktigt att du ringer 073-7460671 (Birger Rockler) 
alternativt skickar meddelande via e-post: birgerrockler@bredband2.com  
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