SENT I GÖTEBORG
Program våren 2020

Programmet finns också att läsa på
vår hemsida www.sent.nu och på
Facebook SENT Seniortandläkarna Väst

Smakportioner från barocken till romantiken
Torsdagen den 6 februari kl 11.30 på GTS
Vår kollega Eva Hedman ger oss muntlig och praktisk
introduktion till den klassiska repertoaren under 2
timmar. Evas intresse för klassisk musik startade redan i
barndomen och har intensifierats när hon blev ledig från
tandläkarlivet. Hon har under de senaste åren hållit flera
musikcirklar.
11.30 samling i föreläsningssalen där vi får lyssna till Eva
och musik
12.30 lunch
13.30 Eva fortsätter med programmet
Anmälan senast 31 januari. Avgiften återbetalas om
återbud lämnas senast 3 februari
Pris 250 kr
Ansvarig Ann-Marie Lindvall

Årsmöte samt besök av fågelexperten Jan
Stenberg på GTS

Måndagen den 9 mars 16.30
16.30 Årsmöte
17.30 Föredrag av Jan Stenberg
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. Han
kommer att berätta om flyttfåglar, som tillbringar vintern
i Afrika, och som sedan återvänder till samma holk i
Sverige, när det våras här. Jan berättar även om
stannfåglar, favoritfåglar och mycket annat. Allt illustreras
med bilder.
18.45 Middag serveras. Lättöl och vatten ingår.
Anmälan senast 2 mars. Avgiften återbetalas om återbud
lämnas senast 6 mars.
Pris 350 kr Ansvariga Bertil Hager och Ann-Marie Lindvall

Kriminologisk stadsvandring genom
1800-talets ruskiga Majorna

Torsdagen den 16 april kl 10.30
Vi samlas 10.30 på Stigbergstorget.
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 är ca 2,5 km lång och
avslutas vid Jägersdorffs spårvagnshållplats. Därifrån tar
vi spårvagn nr 3 till Kungsportsplatsen.
Lunch serveras på restaurang Ritz ca 13.00.
Anmälan senast 9 april. Avgiften återbetalas om återbud
lämnas senast 13 april. Vid stort deltagarantal ev
dubblering måndagen den 20 april.
Pris 350 kr Ansvariga Ingvar Olemyr och Eva Behrens

Vårutflykt med buss till Gränna och Visingsö

Tisdagen den 12 maj kl 08.00-ca 19.45
Vi samlas på Drottningtorget framför Hotel Clarion Post,
där bussen är framkörd kl 07.45.
08.00 avfärd mot Andrémuseet Gränna. Lätt förtäring i
bussen.
På museet får vi insikt i Andréexpeditionens vedermödor
via film, frågestund och utställning.
Ca 12.00 lunch, som avnjutes 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 Wisingsborgs slottsruin bjuds vi på
fikakorg med kaffe, smörgås och kaka, medan vi lyssnar
till guidens berättelser.
16.45 åker vi med färjan tillbaka till Gränna, där bussen
väntar för hemfärd. Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg
ca 19.45.
Anmälan senast 29 april. Avgiften återbetalas om återbud
lämnas senast 4 maj.
Pris 900 kr Ansvariga Ingegerd Wieslander och Eva Behrens

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.

