
Seniortandläkarföreningen  SENT I GÖTEBORG. 

 

Årsberättelse för verksamhetsåret 2018. 

 

Styrelsen för SENT har under året bestått av följande medlemmar: Ordförande Eva Behrens, 

vice ordförande Bernt Andersson, ansvarig för programblad och hemsida Bengt Waldenström, 

sekreterare Ingegerd Wieslander, kassaförvaltare Birger Rockler, klubbmästare Ann-Marie Lindvall. 

Ledamöter: Bertil Hager, Anders Jonsson, Marianne Nilsson, Ingvar Olemyr. 

Adjungerade: Eva Cullberg, Marianne Ericsson. 

Revisorer: Sören Sagne, Ove Sjöström, Jan Ahlqvist (suppleant). 

Valberedning: Margaretha Lindqvist, Göran Wennerberg. 

Ekonomi: Föreningen hade vid årets slut 61.625,50 kr innestående på konton ( bokslutet bifogas). 

Medlemsantalet: Föreningen hade vid årets slut 242 medlemmar. 

Medlemsavgiften: Årsavgiften var 150 kr. 

Styrelsemöten: Styrelsen har haft tre protokollförda möten: 11 januari, 14 maj, 8 oktober. 

Mötesverksamheten: Föreningen har arrangerat åtta sammankomster med i genomsnitt 42 

deltagare. Inbjudan till samtliga arrangemang har utgått till medlemmarna i form av programblad 

vår och höst. Tillgång till samtliga uppgifter finns även på SENTs hemsida www.sent.nu samt på 

SENTs facebook-sida SENT Seniortandläkarna Väst. 

 

Radiomuseet: 8 februari samlades 30 deltagare för guidad rundvandring bland museets föremål 

samt en inblick i kommunikationen till sjöss.  Lunch serverades på restaurangen Kooperativet. 

 

Årsmötet ägde rum  6 mars på GTS. Efter mötesförhandlingar föreläste tidigare varvsarbetaren 

Ove Andersson om Göteborgs varvshistoria. Avslutande middag i festvåningen för de 36 deltagarna. 

 

Bukowskis på GTS: 12 april höll Sara Berglund och Lovisa Törnsten föredrag om konst och smycken. 

De gjorde även en bedömning av deltagares medhavda föremål.  

Efterföljande lunch i matsalen för de 62 deltagarna. 

 

Dagsutflykt med Isa af Lygnern: 17 maj gick guidad bussresa till Sätila där båten Isa af Lygnern  

tog de 41 deltagarna på en guidad tur på Lygnern till Fjärås Bräcka. Lunch på Skårs Herrgård och 

därefter fortsatt busstransport till Björn Källfeldts vingård. Efter rundvandring i vingården med 

ägaren, promenerad till Fjärås Bygdegård där Björn Källfeldt föreläste och lät oss prova viner. 

 

Höstutflykt till Munkedal: 20 september gick bussutflykt med 24 deltagare till Munkedal 

med Mikael Lindahl som guide. Besök på Galleri Gullmarn där Leif Molander berättade om  

galleriet. Därefter fortsatte färden till Kaserna, Munkedals Hembygsförening, där kaffe med till- 

behör serverades och  Mikael Lindahl berättade om Pontus Wikner. Lunch intogs på Munkedals 

Herrgård och därefter åktur med Munkedals Museijärnväg. Avslutades med guidning på museet. 

 

SENT 25 år: 24 oktober kom 54 deltagare till GTS för jubileumsfest. Samling i föreläsningssalen 

där Marianne Ericsson, Ingvar Olemyr och Bengt Waldenström, vilka deltagit i styrelsearbetet 

sedan SENT bildades, honorerades med ”guldmedalj”.  Därefter underhållning av tidigare 

Chalmersspexare med Lennart Palm vid elorgeln.  

Festmiddag i matsalen med musikunderhållning av Lennart Palm som även arrangerade ett 

melodikryss. 

http://www.sent.nu/


 

Gathenhielmska huset: 14 november fick 47 deltagare i två grupper guidad rundvandring med 

berättelse om husets historia.  Gemensam lunch i Sjömanskyrkan med information om kyrkans 

verksamhet. 

 

Jul på GTS: 6 december upplevde 40 deltagare musikskribenten på Dagens Nyheter Martin  

Nyström. Han berättade och sjöng om ”Konsten att se långt – om att förbinda hemma och borta, 

det välbekanta och det främmande hos Evert Taube.” Julbordet stod uppdukat i festvåningen 

där Martin Nyström även bidrog med sina snapsvisor. 

 

Bridgeklubbens tisdagsträffar har pågått under vår och höst. 

Filmklubben hade fyra sammankomster på våren och tre på hösten. 

Litteraturcirkeln och Pilates har pågått under vår och höst. 

Golftävling arrangerades av SENT – medlemmar 7 september på Delsjö GK. 

Rekrytering av nya medlemmar: ett antal brev med bifogat program har sänts till de tandläkare 

i Göteborg med omnejd som under det föregående året blev 65 och 67 år. 

 

Göteborg de 14 december 2018. 

 

 

Ingegerd Wieslander, sekreterare                                                  Eva Behrens, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


