KAP SUNION
/en dag i Hjalmar Gullbergs fotspår, Attika, Grekland/
Det outgrundliga havets gudomliga strömmar
har ännu inte förlorat…
Gullbergs vita, skummande hav,
där tempel strävar mot gudars himmel,
slår ännu följe likt mytens droppar.
Ord och ton flyger,
som duvor genom vit marmor.
Havet slår in över Attikas kust
mellan pelarstoder, antika, sköra.
Strängar darrar.
Orfeus gyllene lockar gjutna i silver,
ligger strödda som gyllenbruna svärd vid joniska stränder.
Moln, som döljer gudars boning,
faller med lagerkransens frasiga blad.
Vi samlas på Volygamenis stränder för att lyssna:
sjungande flätor fläktar från badande jungfrur,
förföriska sånger slår in vid porten till Poseidons källa,
flöjtens ton växer ur blå skrift.
Och natten, den frånvarande dagen,
skänker aftonhimlen en kyss
under sval, lummig cederblom.
I pelargångens skuggspel,
en aning om antikens ljusa infall.
Här dröjer kvällsljusets svalka,
under vindens lätta strykning.
Här vakar ännu ensamma mödrar;
gudarnas sånger föder i gryningen stolta krigare
för ärofyllda segertåg.
Havets gudomliga strömmar har ännu inte förlorat.
Hans-Evert Renérius
Sjömanspräst
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Ordförande
Lennart Ling

070 – 546 79 11
lennart.ling@outlook.com

Vice ordförande
Bertil Hammargren

031 – 28 82 41
bravohotel@telia.com

Kassaförvaltare, Stiftelsen
Christer Storm

031 – 29 79 32
christer_storm@msn.com

Kassaförvaltare, Klubben
Birgitta Molin

070 625 43 27
e.birgitta.molin@gmail.com

Sekreterare
Gerd Granung

031 – 49 28 45
gerd.granung@gmail.com

Klubbmästare
Eva-Louise Peterson Lundgren

070 380 09 03
evalouise.claes@gmail.com

Ledamot
Margaretha Janhäll

031 – 27 69 64
torapersdotter2@gmail.com

Ledamot
Göran Callebro

070 – 415 51 36
goran-callebro@tele2.se

Valberedning
Björn Molin, sam.k.

070 – 625 43 27
bjorn.u.molin@gmail.com

Klubbens adress:

Sjöpensionärernas Klubb i Göteborg
Box 4039, 400 40 GÖTEBORG

Klubbens hemsida: www.sjoankaret.se
Klubbens plusgiro: 62 20 68 – 5
Månadsmöten hålls på Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2,
2:a våningen. Det finns hiss från gatuplanet, men den måste
du beställa i receptionen. Be om hjälp!
Spårvagnshållplats: Stigbergstorget

15/5 Onsdag

VÅRENS RESA

Horred och Limmared
Det första stoppet gör bussen vid Ekelunds Linneväveri, där vi
serveras kaffe och fralla innan vi får en guidad visning av
väveriet – från garn till färdig vävnad.
Här finns också tid inlagd för dem som vill handla.
Bussen tar oss sedan till Limmared. Här blir vi guidade i
Sveriges äldsta glasbruk. Vi får se glas från 1700-talet fram till
den berömda ABSOLUT-flaskan.
Lunch äter vi på ortens Värdshus, berömt för sina schnitzlar.
Därefter tar vi oss till Limmareds säteri med anor från
1300-talet. Efter en guidad tur, finns tillfälle att handla
i gårdsbutikerna.
På hemvägen serveras bussfika.
Du anmäler dig till Sjömanskyrkan och betalar sedan in
avgiften till Klubbens plusgiro: 62 20 68-5.
Glöm inte att meddela eventuell matallergi.
Pris: 300 kronor
Endast medlemmar
Anmälan och betalning senast 26 april
Anmälan är bindande
Avresa: Sjömanskyrkan kl.8.30
Åter: Sjömanskyrkan cirka kl.18.30

VÄNNER!

APRIL
17/4 Onsdag

Månadsmöte klockan 12.00
Min sagolika farmor
Vem minns inte ”Tomtebobarnen”,
”Tant Brun, Tant Grön och Tant
Gredelin” och ”Hattstugan”.
Idag får vi lyssna på Dag Beskow som
berättar om sin berömda farmor.
Anmälan senast 12 april

*

Vi önskar Er hjärtligt välkomna
till vårens aktiviteter.
Anmälan till månadsmöten, utflykter och andra arrangemang
skall ske senast angivet datum.
Telefonnummer för anmälan
Sjömanskyrkan 031 – 14 03 88
Sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se
Medlemmar betalar 50 kronor för att delta i månadsmöte.
Ej medlemmar 100 kronor
Detta erläggs på plats.
Observera att avgifter för resor etc. skall betalas till klubbens
plusgiro senast angivet datum, annars riskerar du att förlora
din plats till någon på reservlistan.
Om du så önskar kan du betala kontant till kassören
på månadsmötet före sista betalningsdatum.
Tänk på att anmäla återbud!
Om du inte anmäler återbud debiteras angiven kostnad.
Då klubben sponsrar alla arrangemang, ser vi gärna att
medföljande maka/make/sambo också blir medlem.
Årsavgiften är 150 kronor/person.
Den skall vara betald senast 15 februari.

Besök gärna vår hemsida www.sjoankaret.se

Har du förslag på föredrag, utflykter eller underhållare?
Styrelsen är tacksam för tips.
VÄL MÖTT
STYRELSEN

JANUARI
16/1 Onsdag

MARS
Månadsmöte klockan 12.00
Idag möter vi operasångerskan
Negar Zarazzi med ackompanjatör
Lowe Pettersson
Negar Zarazzi är en sångerska som har
förmågan att nå ut till sin publik. Hennes
repertoar är bred – visa, musikal, jazz,
opera …
Anmälan senast 11 januari.

FEBRUARI
13/2 Onsdag

Månadsmöte klockan 12.00
På minnets redd
Alla sjömän har väl någon gång läst en
bok av Ove Allansson.
Anders Lindström, tidigare direktör på
Sjöfartsverket, tillsammans med
Lennart Johnsson, tidigare redaktör på
tidningen Sjömannen, presenterar
Ove Allanssonsällskapet medan
Bosse Andersson, musikgruppen KAL,
framför sjömansvisor.
.
Anmälan senast 8 februari

20/3 Onsdag

ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Sjöpensionärernas klubb
kallas härmed till Årsmöte
Onsdagen den 20/3 klockan 12.00
på Sjömanskyrkan
Stadgeenliga förhandlingar
Styrelseval
Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast 11 februari, 2019
c/o Lennart Ling
Brattåskärrsvägen 129
433 64 Sävedalen
Endast medlemmar

*
Efter årsmötesförhandlingarna
Minikonsert
Med sopranen Carolina Sandgren och Anders Ottoson
som ackompanjatör.
Båda är anställda på GöteborgsOperan.
Anmälan senast 8 mars

