
  

 

Tankar från Hans-Evert. 
 

- när vintermörkret kring oss står… 
 

När vintermörkret kring oss står, då tilltar det nya året med 
sedvanlig styrka. Vi sjunger ut julen och tror att det skall komma en 
till. Vi åker till varmare länder och tror att det skall komma en 
sommar till. Vi sätter upp våra miljömål och tror att det teoretiska 
målet skall räcka. Men vad är det som behövs? Jo, konkretion.  
 

De allt mer billiga flygresorna lyser med sitt ansvar. Flygbränslet 
stinker naturligtvis lika mycket som tidigare. Utan större kostnad kan 
välfärdens ättlingar ta sig till den anda sidan av jordklotet.  
Luften blir knappast renare. Den lider och kvider. Havet tar emot allt 
lägre dimmor, som flyter utmed stränderna. Det varmare vattnet får 
svårt att rengöra sina inre källor.  
Gods transporteras allt mer utefter asfalterade vägar. Avstånden 
ökar därför att upphandlingen står i första rummet. Det billigaste 
alternativet har förtur om det nu skulle röra sig om en transport 
genom hela Europa.  
Samtidigt tilltar våra demonstrationer mot våldet. Händelserna i 
Malmö träder fram i starkt mörker. Kvällen fladdrar av vrede och 
ångest. Vad vill vi med våra samhällen?  
Har vi råd med lärare, fritidspedagoger och personer som kan vara 
förebilder? Hur ligger vi till med de känslor som formas tidigt i den 
unga människans liv?   
 

Vi älskar ett samhälle där vi tillsammans kan forma våra 
värderingar, våra liv, våra drömmar och önskningar. Allt är inte 
utsatt för konkurrens eller intensiv marknadsföring.  
Det finns inre värden, som måste få komma ut. Vi är levande 
varelser med empati och tolerans.  
Det handlar oftast om att kunna ge och ta, se, höra och känna. Att 
vilja reflektera över nuets händelser; och inte bara se nyhets-
sändningar som sensationer eller lösryckta citat i en lång historia.  

 
Hans-Evert Renérius  
Sjömanspräst 
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STYRELSE 
 
Ordförande   070 546 79 11   
Lennart Ling   lennart.ling@outlook.com  
 

Vice ordförande   073 426 64 14 
Bertil Hammargren   bravohotel@telia.com 
  
Kassaförvaltare, Stiftelsen  031 29 79 32  
Christer Storm   christer_storm@msn.com 
 

Kassaförvaltare, Klubben  070 625 43 27 
Birgitta Molin   e.birgitta.molin@gmail.com  
 

Sekreterare   070 860 26 83 
Gerd Granung   gerd.granung@gmail.com  
 

Klubbmästare   070 380 09 03 
Eva-Louise Peterson Lundgren  evalouise.claes@gmail.com  
   
Ledamot   031 27 69 64 
Margaretha Janhäll    torapersdotter2@gmail.com  
 

Ledamot   070 415 51 36 
Göran Callebro   goran-callebro@tele2.se   
 

Valberedning   070 625 43 27 
Björn Molin, sam.k.   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  
 

MAJ  

 
 13/5  Onsdag VÅRENS RESA 

 
Surte, Älvängen och Kungälv 
 
På Surte Glasbruk serveras vi kaffe och en fralla, därefter får 
vi en guidad tur på glasbruket. 
Vi får följa glasbruket från starten 1862 till nedläggningen 
1978. Vi får höra om glasblåsaren Alexander Samuelson som 
emigrerade till USA och där var med och designade den 
berömda Coca Cola-flaskan. 
På Repslagarmuseet i Älvängen får vi veta hur man skapar 
rep från fibrer och om hur man får repet att hålla för sin uppgift 
och inte trassla. 
 
Lunch äter vi på Fars Hatt i Kungälv 
 
På hemvägen besöker vi Bräckboden. 
 
 

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 22 april 
Anmälan är bindande 
 
Avresa: Sjömanskyrkan kl.9.30 
Åter: Sjömanskyrkan cirka kl.18. 
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APRIL 
 

 

15/4  Onsdag Månadsmöte klockan 12.00 
     
  Tonsteget 

  

 Mia Månsson och Lennart Olsson,  
 ett glatt gäng, som underhåller oss med 

sång och musik, dikter och skrönor från 
40-talet och framåt. 

  
  

    
  Anmälan senast 8 april 
 

* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besök gärna vår hemsida www.sjoankaret.se 
   
 

VÄNNER! 
 

Vi önskar Er hjärtligt välkomna till vårens aktiviteter. 
 

Anmälan till månadsmöten, utflykter och andra arrangemang 
skall ske senast angivet datum. Anmälan skall helst göras via 
mejl. För dig som inte använder dator går det bra att ringa 
nedanstående telefonnummer - måndag till onsdag klockan 
10.00 – 14.00 
 

Mejladress och telefonnummer för anmälan: 
Sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se 
Sjömanskyrkan 031 – 14 03 88 
 

Medlemmar betalar 50 kronor för att delta i månadsmöte. 
Ej medlemmar betalar 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. 
 

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

http://www.sjoankaret.se/
mailto:Sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se


JANUARI 
 
 

15/1  Onsdag Månadsmöte klockan 12.00 
  
 Amerikansk politik 
  

Britt-Marie Mattsson, förste reporter på   
GP  ger oss inblick i amerikansk politik 
under mellanvalstiden. 
 

 Anmälan senast 8 januari 
 
 

* 
 
FEBRUARI 
 
 

19/2  Onsdag Månadsmöte klockan 12.00 
 

Framgångssagan ”Mor Anna och 
Asken” 
Mikael Hallén berättar om mor Anna som 
är analfabet och sonen Johannes som 
fått en gedigen utbildning. De bägge 
kommer att lägga grunden till SKF  
och Volvo. 
 

 Anmälan senast 12 februari 
 
 
 

MARS 
 
 

18/3  Onsdag ÅRSMÖTE 
 

Medlemmarna i Sjöpensionärernas Klubb 
kallas härmed till Årsmöte. 

Onsdagen den 18/3 klockan 12.00 
på Sjömanskyrkan 

 
Stadgeenliga förhandlingar 

Styrelseval 
 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast 11 februari, 2020 

c/o Lennart Ling 
Brattåskärrsvägen 129 

433 64  Sävedalen 

 
Endast medlemmar 

 

 

* 
 

Efter årsmötesförhandlingarna 
 

får vi lyssna på en minikonsert med 
Negar Zarazzi 

 
Anmälan senast 11 mars 


