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Årsmöte på GTS med Kristian Wedel
Tisdagen den 8 mars, kl. 16.30.

16.30 Årsmöte 2022. 

17.30 Föredrag av Kristian Wedel, som är författare och
journalist på Göteborgs-Posten sedan många år. Hans
böcker om Göteborg – bland annat  Staden vid
havet och Perspektiv på Göteborg – har sålts i stora
upplagor och belönats med många priser. Han har också
drivit flera projekt med Göteborgs stadsmuseum – bland
annat Göteborg från ovan. Hans senaste bok Göteborg 400
utgiven av Max Ström är en tidsresa i ord och bild. Han tar
med sig ett antal av denna, som han gärna signerar och
säljer åt oss.

18.45 Middag i festvåningen

Kostand 395 kronor inkl 2 rätters middag
Ansvarig Eva Behrens

Besök på Tingsrätten Göteborg

Tisdagen den 5 april kl. 10-14.
Studiebesök på Tingsrätten Göteborg.  Vi får en inblick i
Tingsrättens dagliga arbete och Brottsofferjourens
stödverksamhet samt en kort rundvandring i lokalerna.

Lunch intas på Rosencaféet i Trädgårdsföreningen, en kort
promenad från Tingsrätten.

Kostnaden 250 kronor inkl lunch

Ansvarig  Birgitta Petersen



Vårutflykt till Gränna och Visingsö
Tisdagen den 17 maj kl. 08.00-ca 19.45 .

Vi samlas på Drottningtorget framför Hotel Clarion Post,
där bussen är framkörd kl. 07:45.

Kl. 08:00 avfärd mot Andrémuseet i Gränna, där vi får
insikt i Andréexpeditionens vedermödor via film,
frågestund och utställning.

Lunch avnjuter vi på berömda Gyllene Uttern med
underbar utsikt över Vättern.

Efter lunch tar bussen oss till färjeläget och efter en
halvtimmes båtfärd når vi Visingsö, där Remmalag står
beredda att ta oss med på en guidad åktur, Kumlabyturen,
till öns sevärdheter. I Visingsborgs slottsruin bjuds vi på
fikakorg, medan vi lyssnar till guidens berättelser.

Kl. 16:45 åker vi med färjan tillbaka till Gränna, där
bussen väntar för hemfärd. Vi beräknas vara tillbaka i
Göteborg kl. 19:45.

Kostnad 950 kronor inkl allt.
Ansvarig Eva Behrens och Ingegerd Wieslander

Anmälan till arrangemangen sker genom insättning av respektive belopp på SENTs
plusgirokonto 494 1973-2 eller via swish nummer 1236249718. Ange aktivitet/-er,
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
Anmälan senast 9 dagar före en aktivitet. Vid ev. återbud senast 9 dagar före återbetalas
avgiften.
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