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Hej!
Du håller just nu i vårprogrammet för Norra Hisingens 
mötesplatser. Att stimulera kropp och intellekt till
sammans med andra är hälsofrämjande oavsett ålder. 
Därför erbjuder vi aktiviteter för alla. Du kanske vill gå 
på en konsert eller föreläsning, träna ihop med andra, 
spela basket eller laga en bit mat tillsammans. I det här 
programmet hittar du axplock från stadsdelens olika 
mötesplatser, fritidsgårdar, Livslust och föreningslivet. 

Varmt välkommen!
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Mötesplats Backa-Brunnsbo
Folkvisegatan 14 
Träffpunkt: 031366 91 45  
Fritid: teambrunnsbo@norrahisingen.goteborg.se

Mötesplats Kärra  
Träffpunkt: Lillekärr Södra 55, 031366 97 15  
Fritid: Kärraskolan  
teamkarra@norrahisingen.goteborg.se 

Mötesplats Säve 
Träffpunkt: Bruntorps by 10, 031366 80 21  
Fritid: Bärby bygdegård 
teamtuve@norrahisingen.goteborg.se 

Mötesplats Tuve
Tuve torg 5  
Träffpunkt: 031366 80 21  
Fritid: teamtuve@norrahisingen.goteborg.se

Selma Lagerlöfs Center  
Selma Lagerlöfs Torg 2  
Livslust: 031366 91 70, 031366 90 97  
Fritid: teambacka@norrahisingen.goteborg.se 
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Biljettförsäljning

Biljettförsäljningen finns i Informationen på Selma 
Lagerlöfs Center, vardagar kl. 10–14 samt en timme 
före evenemangets starttid.

Biljetter kan förbokas och betalas med kort. Max 
fyra biljetter per person och föreställning. Vi håller 
undanlagda biljetter i sju dagar. Borttappad biljett 
ersätts ej. Till Tuves och Kärras föreställningar kan 
biljetter också köpas på plats samma dag, dock ej 
med kortbetalning.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.  
Se kalendarium.goteborg.se för aktuell information.

https://goteborg.se/wps/portal/kalendarium/kalendarium-start/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwxdHA1NTAy9DQw83Awc3bzdvdxMzI0dDU31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAopYr9/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Konserter

Örjan Hjorth  
– sånger från 50-talet

Örjan Hjorth 
spelar gitarr 
och framför 
musik från 
50, 60 och 

70talet. Elvis, Johnny Cash, Harry 
Belafonte, Fats Domino och Tommy 
Steele är hans inspirationskällor och 
det är svårt att inte sjunga med. 
Även en och annan svensk 50talsi
kon uppmärksammas. 

Plats: Kärra församlingshem, Livslust      
Besöksadress: Lillekärr Södra 45 
Dag och tid: tisdag 17 mars  
kl. 15–16.30 
Entré: 60 kr

Gothenburg City 6 
– en jazzmusikalisk 
tidsresa i bild och ton
Gothenburg City 6 består av 
rutinerade jazzmusiker. De spelar 
både välkända och mindre kända 
jazzklassiker kopplade till bilder. 
Resultatet blir ren folkbildning i dess 
skönaste form. Konserten innehåller 
verk av bland andra Buddy Bolden, 
Bix Beiderbecke, Duke Ellington, 
Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan och 
Antonio Carlos Jobim. 

Plats: Tuve Kulturpunkt, Livslust     
Dag och tid: tisdag 24 mars  
kl. 15–16.30 
Entré: 60 kr

Multikulturell folkdansuppvisning 
Kom på en färgsprakande upp
visning med flera folk dansgrupper 
i Selma Sal! 

Kvällen arrangeras av Makedonska 
föreningen som bjuder på kaffe 
och kaka. Begränsat antal platser, 
bokning sker till Milica på telefon 
073615 71 38 eller per epost 
milica.velevska@hotmail.com 

Plats: Selma Lagerlöfs Center 
Dag och tid: lördag 21 mars kl. 17  
Pris: fri entré

KONSERTER
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Gunnar Jaunupe och  
Per Aronsson Andersson  
– Partypatrullen
Partypatrullen med Gunnar Jaunupe 
och Per Aronsson Andersson gjorde 
succé i Backa i höstas. Nu återvänder 
bandet med sin nostalgikick av 
bästa sort med låtar av bland andra 
Tom Jones, Beatles, Sven Ingvars, 
Björn Afsélius, Dan Andersson och 
Evert Taube. 

Plats: Kärra församlingshem, Livslust 
Dag och tid: tisdag 31 mars  
kl. 15–16.30 
Entré: 80 kr

Cadillac Band TBC
The Cadillac band är ett av Sveriges 
största 50, 60 och 70talsband 
med rockabillystjärnan Janne Lucas 
Persson på sång. Bandet har gjort 
flera framgångsrika turnéer i USA 
tillsammans med musiker som spelat 
med såväl Elvis Presley som Jerry 
Lee Lewis. Låtar som Siste Mohikanen 
och Växeln hallå hallå blandas med 
anekdoter från turnélivet.

Plats: Tuve Kulturpunkt, Livslust 
Dag och tid: tisdag 7 april  
kl. 15–16.30 
Entré: 100 kr

Rolf Jardemark ihop 
med Anders Boson 
spelar härlig jazzmusik
Två superduktiga musiker som 
vanligtvis är ute på olika jazzklubbar 
ger en konsert i nya fina Selma sal 
– en lokal som gjord för konserter. 
Kärleksfulla tolkningar av ballader 
och jazz och bluesklassiker i Chet 
Bakers anda.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: onsdag 8 april 
kl. 13–14.30 
Entré: 60 kr

Göran Fristorp – visor, 
klassiker och evergreens
Göran Fristorp är en viktig sångare  
för svensk kultur. Som musiker, 
artist, kompositör och textförfattare 
har han lyckats med konststycket 
att vara aktiv och framgångsrik och 
ständigt kreativ i 50 år. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: onsdag 15 april  
kl. 13–14.15 
Entré: 100 kr

KONSERTER
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Bitar av Owe – svängigt, 
galet och stämningsfullt
Musikerna Keith Deling, Anders 
Norberg och Christer Ågren 
gör en hyllning till ordtrollaren, 
svängmästaren, musikern, 
kompositören och estradören Owe 
Thörnqvist. Konserten har hög 
igenkänningsfaktor och blir en 
nostalgiresa för besökarna. 

Plats: Tuve Kulturpunkt, Livslust  
Dag och tid: tisdag 21 april  
kl. 15–16.30 
Entré: 60 kr

Majornas 3dje Rote 
– Göteborgs äldsta 
pojkband
Majornas 3dje Rote är göteborgs
bandet som fått en stor och trogen 
publik. Med sin mix av svensk, brit
tisk och amerikansk folkmusik både 
roar och berör de publiken. I höstas 
firade bandet sitt ”cirka 25årsjubi
leum” med två slutsålda kvällar på 
Musikens Hus och i december fyllde 
bandet Stora Teatern i Göteborg 
med sin julshow. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: onsdag 22 april  
kl. 13–14.30 
Entré: 80 kr

Gentlemen & Gangsters
Det blir New Orleans hot jazz med 
en touch av swing från 20 och 
30talet. Bandet spelar sofistikerat 
som gentlemän och med kraft och 
brutalitet som gangsters – därav 
bandnamnet. Du som kan dansa 
swing får dessutom tillfälle att 

 bjuda upp. Boka biljett i god 
tid för här kommer det att bli 
fullsatt.

Plats: Kärra församlingshem, 
Livslust  
Dag och tid: OBS! måndag 4 maj  
kl. 18–19.30  
Entré: 100 kr

KONSERTER



Stefan Andersson 
– historia i ord och ton
Stefan Andersson har utvecklat 
ett unikt koncept där vår svenska 
historia tolkas genom underhållning. 
Konserten erbjuder ett axplock 
ur olika historiska föreställningar:  
Flygblad över Berlin; No 90 Kleist;  
Made in China och mycket mer. 
Begränsat antal biljetter. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: onsdag 6 maj  
kl. 13–14 
Entré: 100 kr
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Föreläsningar

Maten vi äter
Ulrica Wahlstedt är naturläkare och 
föreläsare. Hennes föredrag handlar 
om hur maten vi äter kan bidra till en 
bättre mag och tarmhälsa. Under 
föredraget får du tips och råd.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust  
Dag och tid: onsdag 11 mars  
kl. 13–15 
Entré: 60 kr

Kvinnor i våldets Kongo
Biståndsarbetarna Liss Persson och 
Arnold Göransson berättar om sitt 
arbete med Nobels fredspristagare, 
Denis Mukwege. Ett arbete mot 
sexuellt våld där tiotusentals 
kvinnor får hjälp. Försäljning av 
kongolesiskt tyg – intäkterna går till 
Panzisjukhuset.

Plats:  
Selma Lagerlöfs Center, Livslust 
Dag och tid: torsdag 2 april  
kl 13–14.30 
Entré: fri entré

Tore Hagman  
– vår tid med jorden
Fotografen Tore Hagman berättar 
om möten med människor och natur 
från de decennier han dokumenterat 
miljöer och småbrukare, växter och 
djur. Länge var förändringarna i jord
bruket små men under det senaste 
halvseklet har jordbruket genomgått 
genomgripande förändringar.  
I Tore Hagmans foton blir spåren av 
förändringarna tydliga. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: onsdag 1 april  
kl. 13–14.30 
Entré: 60 kr 

Hälsosam tandvård
Vad är det som sker med våra tänder 
och med vår mun när vi blir äldre? 
Kristina Hansson, tandhygienist, 
berättar om hur viktigt det är att ha 
god munvård hela livet. Du får också 
en kort sammanfattning om det 
allmänna tandvårdsstödet. 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: måndag 16 mars  
kl. 11–12 
Entré: fri entré

FÖRELÄSNINGAR
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Livstestamente  
och fullmakter
Information om livstestamente och 
fullmakter.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: måndag 6 april kl. 11 
Entré: fri entré

FÖRELÄSNINGAR

Tore Hagman  
– långt borta och nära

Fotografen Tore Hagman söker 
både det dokumentära och det 
estetiskt tilltalande. Han har tagit 
bilderna till ett trettiotal böcker 
och samarbetat med bland andra 
Gunnar Arnmark och Stefan 
Edman. Föredraget Långt borta 
och nära innehåller bilder och 
berättelser från Namibia, Svalbard 
och regnskogen i Costa Rica men 
också Västkusten och fjällvärlden.

Plats: Kärra församlingshem, 
Livslust    
Besöksadress: Lillekärr Södra 45 

Dag och tid: tisdag 14 april  
kl. 15–16.30 
Entré: 60 kr
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Andreas Hallqvist  
– immunterapi, nytt hopp 
för cancerpatienter
Vad är cancer och hur har de se
naste landvinningarna förbättrat 
behandlingsmöjligheterna vid olika 
cancersjukdomar? Andreas Hallqvist 
är forskare och överläkare i onkologi 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Han berättar om den upptäckt som 
belönades med Nobelpriset 2018  
– immunterapi. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center, 
Livslust 
Dag och tid: onsdag 29 april 
kl. 13–14.30 
Entré: fri entré

Hundterapi
Vad är hundterapi och hur ökar det 
både det fysiska och psykiska väl
befinnandet inom vård och omsorg? 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust             
Dag och tid: fredag preliminärt  
17 april kl. 13.30–14.30 
Entré: fri entré 

Flexlinjen informerar 
Trafikkontoret kommer och berättar 
om kollektivtrafik, flexlinjen och 
färdtjänst. De kan hjälpa dig att 
komma igång. Passa på att ta med 
frågor kring kostnad, bokning med 
mera.

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: måndag 4 maj kl. 13    
Entré: fri entré

Lisebergs Historia
Med hjälp av bilder, film och en stor 
berättarlust får vi följa med från 
Jubileumsutställningen 1923 fram 
till dagens sprudlande nöjespark. 
Patrik Källström har arbetat på 
Liseberg sedan 1996. I drygt 10 år 
har han forskat i Lisebergs historia 
och under drygt 90 minuter får vi 
upptäcka, minnas och glädjas åt 
många av dessa händelser. Allt från 
Albert Einstein till berg och dalbanan 
Helix.

Plats: Tuve Kulturpunkt, Livslust 
Dag och tid: tisdag 5 maj kl. 15–16.30 
Entré: fri entré

Foto: Peter Kvarnström

FÖRELÄSNINGAR
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Kavalkad över 
Göteborgs varvshistoria
Lokalprofilen och före detta varvs
arbetaren Ove Andersson, berättar 
kunnigt och inspirerande om varvens 
och Lindholmens historia.

Plats: Mötesplats Säve 
Dag och tid: tisdag 12 maj kl. 13–15 
Entré: fri entré

För mer information kontakta  
Mötesplats Tuve, 031366 80 21

En säkerhetspolitisk 
exposé 
I två föreläsningar tittar vi närmare 
på dagens säkerhetspolitiska oros
moln. Inledningsvis får vi en bild av 
staterna i närområdet, de konventio
nella stridskrafterna och den militära 
teknikutvecklingen. Vilka säkerhets
politiska förändringar står Europa 
inför? Även samhällets sårbarheter 
och tänkbara ITangrepp berörs. Den 
andra föreläsningen berör massför
störelsevapen och kopplar dessa till 
olika aktörer. Föredragshållare är 

Jonas Lidén, lärare och officer inom 
försvarsmakten.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Datum: torsdag 12 mars kl. 13–15 
Föredrag 1 
Datum: torsdag 16 april kl. 13–15 
Föredrag 2 
Entré: 40 kr

Fråga doktorn 
Läkare från Backa Vårdcentral 
kommer vid två tillfällen till Selma 
Lagerlöfs Center för att svara på 
frågor och ge oss mer kunskap. Ta 
tillfället i akt och ställ dina frågor.

Läkarna Gerda Carlerös och 
Anita Atsevska informerar om  
läkemedel för äldre. 
Plats:  
Selma Lagerlöfs Center, Livslust  
Dag och tid: torsdag 26 mars 
kl. 13.30–15  

Läkarna Salam al Gibouri och Minna 
Andersson pratar om ämnesom 
sätting, vitaminer och hormoner.  
Dag och tid: torsdag 14 maj 
kl. 13.30–15   
Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust                  
Pris: fri entré  

                                                                                               

FÖRELÄSNINGAR
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Filmklubben
Välkommen till Filmklubben och ta 
del av filmupplevelsen tillsammans 
med andra. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center, 
 Livslust 
Dag och tid: måndagar kl. 13–15      
Pris: fri entré 

23 mars – Vi hade i alla fall 
tur med vädret
Familjen ska samlas och alla ska vara 
tillsammans i hela fyra veckor. Det 
kan bli hur bra som helst eller så blir 
det katastrof. Filmen är hur kul som 
helst och det finns vissa saker man 
själv känner igen sig i.

6 april – Bröllopsfotografen
Kreative värmlandsgrabben Robin 
längtar till storstan och möjlighe
terna. Han åker till Stockholm med 
sin kamera och hamnar med måttlig 
framgång i överklassens Djursholm. 
Resan ger honom däremot ny och 
bättre självkännedom. Bland olika 
sprättar och losers figurerar en ljuv 
kvinnlig varelse vid namn Astrid.

27 april – Fyren mellan 
haven
Fyrvaktaren Tom och hans fru Isabel 
bor vid kusten i västra Australien. 
En dag hittar de en död man och 
ett ensamt spädbarn i en livbåt som 
blivit uppspolad på stranden. De be
stämmer sig för att ta sig an den lilla 
flickan. Några år senare stöter de på 
en kvinna som har förlorat sin dotter 
och sin man till sjöss under samma 
tid som Tom och Isabel hittade sin 
baby.

11 maj – Ondskan
Ondskan är en svensk dramafilm 
som hade biopremiär i Sverige den 
26 september 2003, regisserad av 
Mikael Håfström och baserad på Jan 
Guillous roman med samma namn. 
Filmen belönades med tre guldbaggar, 
bland annat för bästa film, och 
nominerades till en Oscar för bästa 
utländska film.

8 juni – Stor uppståndelse
En komisk vriden historia om en  
dysfunktionell familj som samlas  
för att sörja sin patriarks bortgång. 
Daniels far har just avlidit och det 
enda han vill är att genomföra be
gravningen som planerat, vilket inte 
är det lättaste med en galen familj 
på halsen. 
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Livslust 
Musikcafé
Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: fredagar kl. 11–12.45  
Entré: 30 kr

13 mars Troy Berglind
Musikquiz när det är som bäst. Troy 
är en mästare på att spela levande 
musik till Quis. Ta tillfället att bilda 
lag och vinn. 

20 mars Bengt Åkerberg
Bengt Åkerberg spelar och sjunger 
underhållningsmusik. Du får gärna 
bjuda upp till dans.

27 mars Helena Ha Young Sul 
En fantastisk klassisk konsert på piano. 
En konsert som normalt bara ges på 
Konserthuset och är av högsta klass. 

3 april David Carbe
Allas favorit kommer tillbaka till oss 
för att rocka loss på pianot. När han 
sätter i gång att spela kan vad som 
helst hända. Från Rock and roll till 
klassisk och mitt emellan med någon 
sång man kan sjunga med i. 

17 april Johan Valter och 
Medea Lindgren
Två musiker med rötter i Bohuslän 
och Smålands djupa skogar. De har 
en bred repertoar med allt från visor 
till pop och rock.

24 april Livslustkören med 
Tore Sunesson 
Vi sjunger in våren med melodier 
som Sköna maj välkommen. Först nu 
kan våren firas in.

8 maj Örjan Hjorth 
Örjan Hjorth spelar gitarr och sjunger 
blandade låtar allt från schlagers till 
visor och pop. Dessemellan berättar 
han en och annan anekdot.

15 maj Kalle Berlin
Kalle Berlin bjuder på musik från från 
revy och cabaret; Hasse & Tage och 
Povel Ramel.

29 maj Sommaravslutning 
med Bohuslän Big Band 
Jazzparad 
Mer information kommer under 
våren.

LIVSLUST MUSIKCAFÉ
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Musik- och 
kulturcafé
Musik och kulturcafé med artister 
från Speldags och Göteborgs Stads 
kulturförvaltning, med en bredd av 
arrangemang med allt från klassiskt 
till jazz. Fri entré. Fika finns att köpa.

Plats: Mötesplats Kärra  
Dag och tid: fredagar kl. 11 
Datum:  13/3, 27/3, 24/4,  
8/5, 22/5, 5/6

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: måndagar kl. 13  
Datum: 30/3, 27/4,  
11/5, 25/5, 8/6, 22/6

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: tisdagar kl. 14 
Datum: 17/3, 31/3, 14/4, 28/4,  
12/5, 26/5, 9/6, 23/6  
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Mer Musik

Ukelirarna med 
Svänggänget
Kom och hälsa våren välkommen 
med gänget som sjunger och spelar 
på ukulele, gamla kända låtar som 
alla kan tralla med till.

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: måndag 6 april kl. 13  
Entré: fri entré

Musikaliskt kåseri
Den gamla Jitexliraren Anne Lundh, 
svensk mästare i fotboll kåserar och 
sjunger om sitt idrottsliga liv. Pop 
och schlagers och en massa roliga 
anekdoter blandas i en härlig mix.  
I samarbete med Röda Korset.

Plats: Mötesplats Säve  
Dag och tid: tisdag 28 april kl. 13–15 
Entré: fri entré

För mer information kontakta  
mötesplats Tuve, 031366 80 21   

Knutpunkt Brunnsbo
Välkommen på caféträff där vi gäs
tas av föreläsare och musikgrupper. 
Ett samarbete mellan Mötesplats 
Backa Brunnsbo och Svenska kyrkan 
i Brunnsbo.

Plats: Brunnsbokyrkans  
församlingsplats 
Dag och tid: måndagar kl. 13 
Entré: Fri entré

 
23 mars DuoLars, Lars Arnold och  
 Lars Antborg sjunger  
 glada visor.

20 april Sånggruppen  
 Vi gör så gott vi kan  
 sjunger in våren. 

18 maj  Hemligt program.

15 juni  Från Värmland ut i stora  
 världen. Björn de  
 Verdier och Sten Löfman,  
 två Frödingemedaljörer. 
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Allsång 
Sjung av hjärtans lust till musik av 
Brunnsbo träffpunkts spelmän. 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: måndagar kl. 13    
Datum: 9 mars, 4 maj  
Entré: fri entré

Hisingstalangen
På Kulturpunkten i Tuve får du höra 
nya unga musiktalanger direkt från  
Hisingens Kulturskola. Fri entré.

Onsdag 11 mars kl. 12–12.30   
HarmonNice sånggrupp 

Onsdag 1 april kl. 12–12.30    
Nicole Lindblad – sång och piano 

Onsdag 29 april kl. 12–12.30  
Mikaela Diaz Saldivia – sång 

Onsdag 13 maj kl. 12–13  
Sophie och Eli – piano och sång, 
favoriter i repris 

Onsdag 27 maj kl. 12–13  
Minns du Gunnar Wiklund? Yvonne 
Mårtensson och Tomas Markusson – 
sång och gitarr.

Kulturskolan bjuder  
in till musikalen  
De olycksaliga
Det blir en maffig föreställning med 
cirka 50 personer på scen. Medver
kande är musikal och orkesterelever 
från Hisingens kulturskola. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center 
Entré: fri entré 
Dag och tid:  
Fredag 24 april kl. 19 Premiär 
Lördag 25 april kl. 13  
Lördag 25 april kl. 17  
Söndag 26 april kl. 13  
Föreställningen varar i 2,5 timmar 
inklusive paus. 



20 KURSER
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Tack
till alla volontärer
Norra Hisingen vill rikta ett stort  
tack och hylla det engagerade  
arbete som görs av alla våra ideella  
ledare och volontärer som genom  
frivilliga insatser ökar livskvaliteten  
för våra medmänniskor.

Vill du också engagera dig?
Som volontär bestämmer du själv hur mycket tid 
du vill ge och vilka tider som passar just dig. Varje 
tillfälle är viktigt och du kan vara den som sätter 
guldkant på någons tillvaro. Som volontär får du 
glädje och vänskap tillbaka. 

Kontakt: Volontärsamordnare, 031366 97 11 
volontarsamordnare@norrahisingen.goteborg.se 
Kulturpedagog Livslust, 031366 90 97
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Kurser 

Måla i akryl  
– nybörjarkurs
Det här är kursen för dig som känner 
att du vill lära dig att måla i akryl. 
Det är en mycket “fri” teknik som 
kan användas på många olika ytor 
och underlag.

Till första lektionen behöver du inte 
ha med dig annat än ett förkläde. 

Du får vid första tillfället låna det du 
behöver av penslar och färg.  
Kursledare Britt Haaland. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: torsdagar kl. 9.30–12 
Pris: 250 kr för fem tillfällen.  
Fika tillkommer. 
Antal: Max 12 deltagare 
Startdatum: 25 mars

Måla akvarell  
– fortsättningskurs 
Du kan grunderna och vill ha nya ut
maningar. Du har också allt du mate
rial du behöver. Nu ska vi måla både 
efter fotografier, efter stilleben, och 
inte minst bejaka vår egen fantasi. Vi 
kombinerar nya idéer med gammal 
kunskap och låter det smälta ihop 
till någonting speciellt. Du får testa 
olika akvarellpapper.  
Kursledare Britt Haaland. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: torsdagar kl. 13.30–16 
Pris: 490 kr för 10 tillfällen.  
Fika tillkommer. 
Antal: Max 12 deltagare 

KURSER
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Målargrupp 
Lär dig konsten att måla tavlor.  
Medtag eget material.  
Ledare är volontären Olava 
Ahrenstedt. 

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: tisdagar kl. 12–16 
Pris: fri entré 

Föranmälan till Mötesplats Tuve,  
031366 81 20.  
Begränsat antal platser.

Keramik
Nu får du chans att prova på att 
jobba med lera. Här provar vi både 
att tumma, kavla och att dreja och 
utöver det tillkommer det både 
bränning och glasyr. Vi gör allt 
från bruksföremål till ”kul att göra
grejor”. Ledare är Hanna Hagström 
Olhén. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: torsdag kl. 12.30–14.30 
Max antal: 12 personer 
Pris: 490 kr för 6 tillfällen 
Start: 12 mars

Glasmålning 
Vill du måla på glas och porslin eller 
göra Découpage? Medtag eget 
material.

Plats: Mötesplats Kärra  
Dag och tid: onsdagar kl. 11.30–13.30 
Pris: fri entré 

Anmälan till Mötesplats Kärra,  
031366 97 15.

Découpage 
Yvonne Luth har med sig ett gäng 
servetter och askar med mera. Om 
du har med dig egna askar, någon 
kartong, ask eller liknande, så kan du 
göra egna personliga saker. Med färg 
och lim och servetter kan du förnya 
vilken ask som helst.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: 23 mars samt 20 april 
kl. 12.30–16.30 
Max antal: 10 personer 
Pris: självkostnadspris

Anmälan till Livslust.

KURSER
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Skrivarkurs 
Det här är kursen för dig som vill 
sätta dina tankar, erfarenheter och 
minnen på pränt. Kanske i form av 
en dikt till din livskamrat, en berätt 
else som barnbarnen bett dig skriva 
ned, eller helt enkelt en längtan att 
få fantisera fritt med pennan i hand 
eller med datorns hjälp. Ledare för 
skrivkursen är Helena Lindbom som 
tidigare jobbat som journalist. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: Nybörjarkurs onsdagar 
kl. 10–12  
Fortsättningskurs onsdagar kl. 14–16  
Pris: 200 kronor för 8 tillfällen  
Max antal: 8 personer

Engelsk konversation 
Nästan dagligen kommer vi i kon
takt med det engelska språket på 
olika sätt. Är din engelska knackig? 
Även i vår finns det möjlighet att 
gå en konversationskurs i engelska, 
med John Shelton som kursledare. 
Här kan du lätt börja träna upp din 
engelska. Vi utgår från vardagliga 
situationer och övar på uttal, läsning 
och samtal. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: onsdagar kl. 15–16.30  
Pris: 390 kronor för 10 tillfällen 

KURSER
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Samtalsgrupp 
Samtalsgruppen är en spännande 
grupp, som vid sex tillfällen delar 
tankar och funderingar om livet och 
dess innehåll. Gruppen samtalar 
utifrån ett givet tema inte kring egna 
problem. Anna Hautau är kursledare 
på Livslust och kommer att hålla i 
samtalsgruppen. Hon har arbetat 
inom äldreomsorgen, Svenska kyrkan 
och på Bräcke Diakoni. 

Dag och tid:   
Grupp 1  måndagar kl. 12.30–14.30 
10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4  
 
Grupp 2 måndagar kl. 15–17 
10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4  
 
Plats: Selma Lagerlöfs Center, 
Livslust 
Pris: 250 kronor för 6 tillfällen

Bokcirkel 
Att vara med i en bokcirkel blir mer 
och mer populärt och är roligt, och 
ibland ett lite utmanande sätt att 
läsa böcker.  
Under ledning av Birgit Andersson.

Plats: Mötesplats Tuve i samarbete 
med PRO     
Dag och tid: tisdagar kl. 10–12.15 
Pris: gratis

Vi gör så gott vi kan  
– en sånggrupp för alla 
Du behöver inga förkunskaper, ha 
någon särskild sångröst eller kunna 
noter, vi sjunger och öser till både 
schlagers och visor, gammalt och 
modernt.

Plats: Brunnsbokyrkan 
Dag och tid: måndagar kl. 10.30–12 
Datum: 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 
1/6, 15/6 
Pris: gratis

Livslustkören
Nu har Livslusts egen kör varit igång 
sedan hösten 2014, under lening av 
Tore Sunesson, en mycket omtyckt 
körledare. I nuläget är vi 25 körsång
are som gillar att sjunga tillsammans. 
Sång är rena medicinen – det är 
vetenskapligt bevisat! Sedan starten 
har Livslustkören gjort flera framträ
dande och sjungit tillsammans med 
Py Bäckman på Backa Kulturhus. Vi 
är kören där alla kan vara med. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust  
Dag och tid: tisdagar kl. 10–12 
Pris: 400 kr per termin

KURSER
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Cirkelkören 
För alla som vill sjunga utan krav 
och prestation. Kören med det 
lilla extra, leder gör volontär Roy 
Dennis från musikgruppen Gamla 
Redbergspojkarna.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: torsdagar kl. 10–12 
Pris: gratis 

Livslusts teatergrupp
I Livslusts teatergrupp kan du får ut
lopp för din kreativa sida. Du är väl
kommen oavsett om du är nybörjare 
eller van teaterapa. Lilian Gustafsson 
är ledare och inspiratör. Hon har lång 
erfarenhet som manusförfattare och 
skådespelare i Orust teaterförening, 
där hon varit en av de drivande kraf
terna i många år. Så vill du vara med 
och spela teater? Tveka inte. Många 
skratt utlovas. Hör av dig till Livslust 
om du är intresserad.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust  
Dag och tid: Måndagar kl. 16–18 
Pris: gratis 

Nålbindning
Nålbindning är en mycket gammal 
teknik och med nål och garn som 
går tillbaka åtminstone till Vikinga
tiden. Kristina Johansson och Inkeri 
Oksman är två duktiga volontärer 
som leder kursen.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: tisdagar 24/3, 31/3, 7/4 
kl. 15–18 
Pris: endast materialkostnad

Hur väl kan du din 
mobil? 
Lär känna din smartphone. Här får 
du lära dig hur du kommer igång 
med din smartphone eller padda. 
Mötesplats Tuve, i samarbete med 
TUM.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: torsdagar kl. 10–12 
Pris: fri entré     

Föranmälan till Mötesplatsen,  
031366 80 21. Begränsat antal 
platser.

KURSER
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Hälsa och 
rörelse

Rörelseglädje
Träna styrka, kondition, balans och 
smidighet allt efter dina möjligheter. 
Det är gratis! 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: tisdagar kl. 10–11  
Ingen föranmälan.

Plats: Mötesplats Kärra 
Dag och tid: tisdagar kl. 11.30  
under ledning av volontärerna  
Anita Nilsson och Lena Fredriksson 
Föranmälan: 031366 97 15.  
Begränsat antal platser.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: tisdagar kl. 11–11.50 
samt fredagar kl. 11–12 
Volontärerna IngaLill Öster och 
HansErik Andersson bjuder på 
 något tillfriskande och lättare 
tilltugg när passet är över. Ingen 
föranmälan.

Töj och tänj
Rörelseträning som riktar sig till den 
målgruppen som önskar lite enklare 
rörelser och övningar. Vi använder 
stolen under ett 45minuters pass, 
därför är rullator inget hinder. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center  
Livslust     
Dag och tid: fredagar kl. 9.30–10.30 
Ledare Lena Svensson.         
Pris: gratis

Sittgympa
Sittgympa är en träningsform som är 
rolig och passar de flesta. Vi tränar 
upp lederna och får fart på blodom
loppet. Rörelserna är anpassade så 
att alla kan hänga med efter bästa 
förmåga. Ledare Lena Högberg.  
Anmälan till Livslust.

Plats: Selma Lagerlöfs Center  
Livslust 
Dag och tid: måndagar kl. 12.15–13.15 
Pris: gratis

HÄLSA OCH RÖRELSE
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Dansinspirerad, lustfylld 
träning
Följ med på en livsbejakande exotisk 
”jordenruntresa” med sol och 
värmegaranti. Tillsammans får vi 
igång flödet till både kropp och själ. 
Rörelserna går utmärkt att anpassa 
efter förmåga, lust och behag. 

För mer information, kontakta vår 
dansinspiratör Heléne Olivegren. 

Plats: Mötesplats Kärra  
Dag och tid: måndagar kl. 9.30

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: torsdagar  
kl. 14.30–15.45

Plats: Selma Lagerlöfs Center 
Livslust    
Dag och tid: fredagar kl. 9.45–11

Seniordans med Padespat  
– Sverigefinska 
kulturföreningen

Seniordansens motto är att 
röra på sig under trevliga 
former! Dessutom får man 
bättre kondition, ökad 

balans förmåga, träning för minnet 
och ett gott skratt i en skön gemen
skap.

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: onsdagar  
kl. 12.30–14.30  
Pris: gratis

Prova på afrikansk dans
Dansa i ett kraftfullt och medryckande 
träningspass med instruktör. Det 
kommer att bjudas på hälsosamma 
smoothies.

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: onsdag 18 mars kl. 13–15 
OBS! Endast ett tillfälle  
Pris: gratis. Begränsat antal platser. 
Föranmälan: 031366 91 45 

HÄLSA OCH RÖRELSE



29

Linedance
Linedance är ett roligt sätt att träna. 
Mötesplats Tuve samarbetar med 
SPF. Till Tuve kan du komma som 
nybörjare. På Mötesplats Backa 
Brunnsbo behöver du ha dansat line 
dance förut för att kunna vara med.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: måndag kl. 12.30–14.30. 
Alla är välkomna! 
Pris: gratis  
 
Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo  
Dag och tid: onsdagar kl. 11–12.15. 
Viss erfarenhet krävs. Dansen är under 
ledning av volontär, Anne Lundh. 
Pris: gratis

Gruppträning 
Träningen ger dig balans, kondition 
och styrka och är anpassad så att 
alla kan vara med. Ledare är Lena 
Högberg. Du kan gå hur mycket 
du vill på pilates, gruppträning och 
yoga hela vårterminen för 600 
kronor.

Plats: Friedländers 20, ingång D, 
Livslust 
Dag och tid: måndagar och torsdagar 
kl. 10.45–11.45 
Pris: 600 kronor

HÄLSA OCH RÖRELSE
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Pilates 
Pilates är en träningsform som är 
skonsam mot kroppen. Rörelserna 
utförs långsamt och mjukt, och varje 
övning tränar flera muskelgrupper 
samtidigt. Övningar på matta, ståen
de rörelser och liten boll. Du kan gå 
hur mycket du vill på pilates, grupp
träning och yoga hela vårterminen 
för 600 kr. Ta med egen yogamatta. 
Ledare är Lena Högberg.

Plats: Friedländers 20, ingång D, 
Livslust 
Dag och tid: måndagar och torsdagar 
kl. 9.30–10.30 
Pris: 600 kronor

Yoga
Yoga är en träningsform som ger 
harmoni samt syftar till att skapa 
 balans mellan kropp och själ. Var 
och en utövar yoga efter sin förmåga 

så alla kan vara med. Lena Högberg 
är ledare med många års erfarenhet 
som instruktör både i yoga, pilates 
och gymnastik. Du kan gå hur mycket 
du vill på pilates, gruppträning och 
yoga hela vårterminen för 600 kr. Ta 
med egen yogamatta.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust  
Dag och tid: onsdagar kl. 9.30–10.30        
Anmälan: Livslust 
Pris: 600 kronor

Sittyoga – Namasté
Yoga är ett verktyg för hela livet, 
det främjar självkänsla och kropps
medvetenhet. Sitt Yogan leds av 
yogainstruktör och volontär Mona 
Strandberg.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: fredagar kl.12.30–13.30 
Pris: gratis

HÄLSA OCH RÖRELSE
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Massage för kropp  
och själ
Berit Akwei är utbildad massör.  
Du kan anmäla dig för att prova på 
massage ett gratis tillfälle. Detta 
gäller dig som har fyllt 75 år, bor 
på Norra Hisingen och inte utnyttjat 
detta erbjudande tidigare.  
Syftet är att du ska upptäcka nyttan 
med massage men också få känna 
hur välgörande, avkopplande och 
underbart det är. 

Anmälan: till Livslust. OBS! Endast 
ett fåtal tillfällen denna termin.

Styling och sminkning
Elever från Burgårdens stylist
utbildning gör praktik på Mötes
platsen. De erbjuder enkel manikyr, 
handmassage, hårstyling och 
sminkning.

Plats: Mötesplats Tuve 
Dag och tid: torsdagarna 16/4, 23/4, 
30/4, 7/5, 14/5 kl. 1012 
Pris: gratis 
För mer information, kontakta  
Mötesplatsen, 031366 80 21

Kropp och själ 
Vad sägs om att få prova på både 
paraffinbad för händerna och boka 
tjugo minuters nacke, axlar och 
ryggmassage? 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: onsdag 15 april kl. 13–15  
(OBS! Endast ett tillfälle) 
Pris: gratis 
Föranmälan till mötesplatsen,  
031366 91 45.  
Begränsat antal platser.

HÄLSA OCH RÖRELSE
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Vandringssällskap
Det finns så mycket vacker natur i 
vår omnejd. Följ med vandringssäll
skapet för att utforska både när
området och naturen runtomkring 
Göteborg. Vad sägs om att gå fem 
till tio kilometer per vandring?  
Vare sig det är regn eller sol. 

Vandringsstart: Utanför Selma  
Lagerlöfs Center, Livslust 
Dag och tid: Söndagar kl. 10–cirka 13 
Pris: gratis  
(Vi delar på bensinkostnad när vi 
åker lite längre bort.) 
Anmälan: anmäl dig första gången 
till Livslust, 031366 91 70, 
031366 90 97

Plats: På gräsmattan vid Säve 
För samlingshem  
Dag och tid:  
lördag 23 maj kl. 11–15

Familjedag i Säve med Röda korset 

På gräsmattan vid Säve 
Församlings  hem bjuder Säve 
Kärra Röda korset på familjedag. 
En dag fylld med massor av 
aktiviteter för stor och små, mest 
för barn. Karusell, hoppborgar, 
bungyjump, pilkastning, 
ponnyridning, lotterier, korv med 
bröd, fika med mera. 

HÄLSA OCH RÖRELSE
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Kul med sport och spel
Quiz eller Bingo med fika! 
Vi finns på alla Mötesplatser. Välj dag och tid som passar.

Tid/dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

10.30–12 Quiz 
Livslust, 
Backa

23/3, 6/4, 
20/4, 4/5, 
18/5, 1/6, 
15/6

11–12.30 Bingo 
Mötesplats 
Kärra

Quiz MBB 
2/4, 9/4, 
16/4, 23/4, 
30/4, 7/5, 
14/5, 28/5, 
4/6, 11/6

Quiz MBB 
13/3, 20/3, 
27/3 

11–12   Bingo  
Mötesplats 
Kärra

11/3, 25/3, 
8/4, 22/4, 
6/5, 20/5

Bingo 
Mötesplats 
Tuve

Bingo  
Mötesplats 
Kärra

6/3, 3/4, 
17/4, 29/5

11.30–13  Bingo 
MBB

12.45–
13.45

 Bingo 
Mötesplats 
Tuve

13.00–
14.30 

   Quiz 
Mötesplats 
Kärra

 

KUL MED SPORT
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Biljard 
Visste du att ursprunget till dagens 
biljardspel går att spåra så långt bak 
som till 1100talet? I början använde 
man sig av stavar som knuffade iväg 
bollen. Här har vi dock bord och 
köer. Vi träffas och har roligt kring 
biljardbordet en gång i veckan, då 
du får tillfälle att öva upp både  
koncentration och precision. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust  
Dag och tid: torsdagar kl. 11–13.30 
Pris: gratis

Bangolf 
Vissa ser det som en lek och andra 
går in med blodigt allvar. I denna 
sport kan du som nybörjare spela 
sida vid sida med elitmästare.  
Så kom och låt dig dras med och 
kanske får du till det perfekta slaget.

Plats: Tuve, Livslust  
Dag och tid: tisdagar kl. 11–13.30 
Start: 12 maj 
Pris: 40 kr för pensionärer. 
Betalas på plats.

Bordtennis 
Bordtennis/pingis är en kul aktivitet 
med fart och fläkt. Mona Johansson 
ser till att hålla ordning på spelare 
och bollar. Kom med och testa på 

hur det är så kanske det blir en trevlig 
återkommande aktivitet i veckan.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: onsdagar kl. 9–11 

Pris: fri entré 

Inomhusboule 
I södra Europas parker är boule en 
populär aktivitet. Det finns en annan 
typ av boule som är anpassad för att 
spelas inomhus. Kom och testa på 
en rolig form av socialt umgänge där 
du själv bestämmer hur mycket vikt 
du lägger vid att vinna.

Plats: Selma Lagerlöfs Center  
Livslust 
Dag och tid: tisdagar kl. 10–12 
Pris: fri entré

Utomhusboule
Kom med till Skogome och testa på 
att spela utomhusboule. Hur kul som 
helst och det är så trevligt att umgås 
ute i friska luften tillsammans med 
likasinnade. Vi kör igång igen så fort 
vårsolen visar sig. 

Plats: Boulebanan i Skogome 
Dag och tid: torsdagar kl. 15–17 
Pris: gratis  
Anmälan: till Livslust.
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Mattcurling
Curling utan is. Här kastar man sina 
curlingstenar på en matta.  
Välkommen nybörjare som van.   
Mötesplats Tuve samarbetar med 
PRO. 
Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: måndag kl. 10–12  
Pris: gratis

Rummikub
Rummikub är ett klurigt, fartfyllt och 
omåttligt populärt sifferspel som 
spelas världen över. Gratis.

Plats: Selma Lagerlöfs Center 
Livslust 
Dag och tid: måndagar kl. 10.30–12 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: torsdagar kl. 15–18

Schack                                                                          
Kien Du Thinh förklarar hur det går 
till och håller i trådarna. Vikten av att 
hålla hjärnan igång kallar han AAA  
– anti aging activity. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center 
Livslust 
Dag och tid: tisdagar kl. 14–16 
Pris: gratis

Bridge
Tycker du om att spela bridge? 
Kom och fika, spela och ha trevligt. 
Allt detta under ledning av Olava 
Arenstedt.

Pris: gratis

Plats: Mötesplats Tuve 
Dag och tid: måndagar kl. 12.15–15.15 
Pris: fri entré 

KUL MED SPORT
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Kul med kultur

Handarbetsgruppen 
Flinka fingrar 
Flinka fingrar är gänget som stickar, 
virkar och syr i en härlig gemenskap. 
Idéer och mönster delar man med 
sig av och med inspiration från 
gammalt hantverk görs nya alster. 
Kristina Johansson leder gruppen 
med kunskap och entu siasm. Det 
mesta som tillverkas i gruppen går 
till lotterier. Överskottet från lotteri 
försäljningen går till välgörenhet, här 
hemma och i andra länder. Vill du 
skänka stickgarn, brodergarn eller 
färdigt hantverk, så tas det tacksamt 
emot. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: tisdagar kl. 12–14.30  
Pris: gratis

Handarbetsgruppen Flinka Fingrars lotterier 
har genom åren skänkts till välgörenhet, bland 
annat till Fistulasjukhuset, Panzisjukhuset, 
Barnhem i Tanzania, Garissa i Kenya, till Ruta-
soka-kvinnokliniken i Kongo och nu senast till 
Steps verksamhet för barn och unga i Uganda.

Stick- och 
handarbetscafé 
Ett handarbetscafé för dig som vill 
komma igång med att sticka, virka 
eller något annat handarbete. Anita 
Kjellberg är ledare. Ta med eget 
handarbete.

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: torsdagar kl. 17–20, 
drop in 
Pris: gratis

Handarbete
Sticka och virka en avig och en räta. 
Allt kreativt som du tycker om att 
sätta händerna i har du här möjlighet 
att göra tillsammans med andra. För 
att bli inspirerad eller för att inspirera. 
Ta med eget handarbete.

Plats: Mötesplats Kärra  
Dag och tid: fredagar kl. 11      
Pris: gratis

Handarbete 
Sticka och virka eller bara prata,  
bli inspirerad av andra.  
Ta med eget handarbete.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: måndag kl. 10–12 
Pris: gratis

KUL MED KULTUR
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Finska eftermiddagar 
Välkommen att träffas, tala 
finska och 
ta gemensam del i olika 
aktiviteter under ledning 

av Ritva Kaihlamäki. Mötesplats Tuve 
samarbetar med Göteborgs Finska 
Förening. Ingen föranmälan.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: tisdagar kl. 14–15.30 
Pris: gratis

Suomalainen iltapäivä 
Tiedotuksia ja viihtyisiä 
hetkiä 
Ystävien seurassa. Tiistaisin kello 14 
Tuven Kirjaston tiloissa.

Mötesplats Backa Brunnsbo  
Öppet Hus torsdagar

Workshop Textilt återbruk 
Aghdas Taji, sömmerska, 
inspirerar och handleder i 
textilt återbruk. Ta med dig ett 
klädesplagg eller tyg du önskar 
skapa något nytt av.  

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: torsdagar 19/3, 26/3  
kl. 14–18 
Pris: gratis

Mångkulturell  
kvinnogrupp
Träff för kvinnor från andra kulturer 
som syftar till att öka förståelse, bryta 
isolering och bidra till gemenskap. 
I samarbete med Röda Korset och 
Röda halvmånen.

Plats: Mötesplats Tuve  
Dag och tid: måndagar kl. 10–11.30 
Pris: fri entré 
För mer info kontakta Mötesplats 
Tuve, 031366 80 21

Workshop Odling i stadsmiljö 
Brunnsbo trädgårdskollektiv 
visar bilder och berättar om 
hur det är att odla i stadsmiljö. 
Andra torsdagen träffas vi vid 
Folkvisegatan 6 och gör en 
rundvandring i odlingsområdet.   
 
Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: torsdagar 7/5, 15/5  
kl. 18–19  
Pris: gratis

KUL MED KULTUR
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Mat och möten

Samling kring spis och 
matbord 
En sak som många tycker är extra 
roligt med att laga mat är att den 
kan glädja så många. Ingela Palm 
och Ingemar Bengtsson är två fan
tastiska volontärer som gärna lagar 
mat av hög kvalitet och får alla att 
återvända om och om igen. 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: tisdagar kl. 14–16 
Pris: 40 kr 
Anmälan: senast måndagen innan 
till Mötesplatsen, 031366 91 45

Pojkgrupp – träff endast 
för herrar
Kom, umgås, spekulera och diskutera 
över kaffe och macka. Mötesplats 
Tuve i samarbete med Lions Club.

Plats: Mötesplats Tuve 
Dag och tid: tisdagar kl. 9–11 
Pris: gratis. Ingen föranmälan

Gubbröra med ägg, 
bacon, gröt och kaffe
Tidiga torsdagsmorgnar har blivit 
synonymt med ”Gubbröra” eller fru
kost för herrar. Tillsammans skapar 
vi lite festkänsla i vardagen genom 
att äta gott och umgås. Under våren 
kommer inbjudna gäster att dyka 
upp med jämna mellan rum, vem 
och vad det blir är, en överraskning.  

Plats: Selma Lagerlöfs Center,  
Livslust 
Dag och tid: torsdagar kl. 9–10.45    
Pris: självkostnadspris för maten

Sopplunch
På torsdagar förbereder volontärerna 
en härlig sopplunch med ett gott 
bröd. Strax därefter blir det quiz för 
dem som önskar. Ingen föranmälan.

Plats: Mötesplats Kärra  
Dag och tid: torsdagar kl. 12–13 
Pris: 40 kr    

MAT OCH MÖTEN



39

Våffelmagi
Älskar du våfflor? Då måste du 
smaka på volontärernas frasiga och 
smarriga våfflor.  

Plats: Mötesplats Kärra  
Dag och tid:  
Fredagar 20 mars och 15 maj kl. 11  
Pris: Självkostnadspris

Vill du laga mat med 
oss?  
Hör av dig till mötesplatsen om du 
önskar komma i kontakt med ett 
matlag som sätter menyn, handlar 
råvaror och lagar en måltid tillsam
mans. 

Plats: Mötesplats Kärra   
Dag och tid: fredagar kl. 13.30 
För mer info kontakta mötesplatsen 
på telefon 031366 97 15. 

Lördagsträff
Vad sägs om föredrag och musik
underhållning med inbjudna gäster?  
Verksamheten är ett samarbete 
mellan Tuve Röda Kors, Lions Club i 
Tuve, Mötesplats Tuve och TuveSäve 
församling.

Plats: Glöstorpskyrkan, Tuve torg 1A 
Dag och tid: Första lördagen i varje 
månad kl. 14–16 
Pris: 40 kronor inkl. fika 
För mer information kontakta  
Mötesplats Tuve, 031 366 80 21  

Söndagsmiddag
Ett tillfälle för riktigt bra mat och 
gemenskap.

Plats: Restaurang MatPunkten, 
Glöstorpshöjden Tuve centrum 
Dag och tid: Första söndagen i varje 
månad kl. 13.30 
För mer information kontakta  
Mötesplats Tuve, 031366 80 21

Påsklunch
Mötesplatsen firar in påsken med en 
god lunch i trevlig gemenskap.

Plats: Mötesplats Säve (i samarbete 
med Röda Korset)  
Dag och tid: tisdag 31 mars kl. 13–15 
För mer information kontakta  
Mötesplats Tuve, 031 366 80 21  

MAT OCH MÖTEN
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Påsklunch
Mötesplatsen firar in påsken med en 
god lunch i trevlig gemenskap. 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: tisdag 7 april kl. 12 
Pris: 50 kr, föranmälan och betalning 
till mötesplatsen senast 31 mars,  
031366 91 45.  
Begränsat antal platser. 

Påskbuffé och quiz
Volontärerna Vanja Jönsson,  
MajBritt Isaksson och Gun Andréasson 
bildar ett matlag som tillsammans 
dukar upp till påskfest och utmanar 
dig, dina vänner och familj på vem 
som har bäst koll på påskens alla 
frågor.

Plats: Mötesplats Kärra  
Dag och tid: torsdag 9 april kl. 12  
Pris: 100 kr 
Föranmälan och betalning till  
Mötesplats Kärra 2 april  
kl. 10–12, 031366 97 15

Midsommarlunch  
med buffé
Mötesplatsen dukar upp en härlig 
buffé och utmanar dig och dina vän
ner på en klassisk Midsommar Quiz. 

Plats: Mötesplats Kärra  
Dag och tid: torsdag 11 juni kl. 12   
Pris: 70 kr. Föranmälan och betal
ning 4 juni kl. 10–12, 031366 97 15.

Midsommarlunch  
Fira in midsommar med en god 
lunch i trevlig gemenskap.

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Dag och tid: 16 juni kl. 12 
Pris: 50 kr, föranmälan och betal
ning till Mötesplats Backa Brunnsbo 
senast 9 juni, 031366 91 45.  
Begränsat antal platser.  

Torgdagar i Norra Hisingen 
Välkommen till Norra Hisingens 
torg dagar som arrangeras ihop 
med Göteborgslokaler. En dag full 
av musik, prova påverksamhet 
och annat för hela familjen. 

Backadagen  
30 maj kl. 11–14 
Selma Lagerlöfs torg 

Tuve torgdag  
13 juni kl. 11–14 Tuve torg 

Kärra torgdag  
5 september kl. 11–14 Kärra torg 

Brunnsbodagen 
19 september kl. 11–14 
Brunnsbotorget

MAT OCH MÖTEN
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Kulturresor

Utflykt  
till buddhistiskt tempel
Missa inte möjligheten att besöka 
ett thailändskt buddhistiskt tempel. 
Mötesplats Säve i samarbete med 
Röda Korset.

Samlingsplats: Mötesplats Säve kl. 13 
Dag och tid: tisdag 14 april kl. 13–15 
Pris: fri entré. 
För mer information kontakta  
Mötesplats Tuve, 031 366 80 21

Kulturresa till Stockholm 
I arla morgonstund tar vi tåget till 
vår kära huvudstad för att sen gå 
till Dramaten och få en guidad tur. 
Därefter blir det besök på Kungliga 
Slottet där en utställning med Märta 
Måås Fjätterström pågår.   

Dag och tid: 3 april kl. 7 samlas vi på 
centralen. Hemma ca 22.  
Pris: ej klart i tryckandets stund   
Anmälan: till Livslust from 12 mars  
kl. 10, 031366 90 97, 031366 91 70 
Max antal deltagare: 30 personer 

DAGSUTFLYKTER
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Kulturresa till Båstad 
I år går en resa söderut med flera 
stopp på vägen. Det blir ett besök 
på Birgit Nilssons Museum. Lunch 
avnjutes på Margaretatorp. Därefter 
åktur till Båstad och besök på Märta 
Måås Fjätterströms konstväveri med 
guidat tur. 

Tid kommer att finnas för att upp
täcka Båstad på egen hand. På hem
vägen görs ett hembesök hos Inger 
och Björn Hellberg i Laholm, där vi 
får oss en pratstund.  

Datum: Torsdag 7 maj  
Avresa och tider:  
Samling kl. 7.15 i Kärra (Klarebergs
skolan, bakom Ica) eller kl. 7.30 på 
Backa busshållplats, Litteraturgatan 
vid Selma Lagerlöfs torg.  
Hemkomst cirka 20.30. 

Pris: 540 kr inkl. guidning. Lunch till 
självkostnadspris, som betalas på 
plats.                    
Anmälan: till Livslust from 12 mars  
kl. 10, 031366 90 97, 031366 91 70 
Max antal deltagare: 55 personer

Resa i Bohuslän
Resa med buss till Orust och färjan 
över till Käringön. 
Njut av en bit mat, umgås och låt 
dig guidas in i Fiskelycka och gamla 
sjömärken. 

Öns namn härstammar troligen 
från ordet käring, som är en 
slags sjömärke i form av ett litet 
stentorn eller röse, med facklor 
som ursprungligen placerades för 
att nattetid lysa upp sjömärket. 
Varje hus på ön bär sin karaktär och 
berättelse som levt vidare genom 
seklen. 

Dag och datum: onsdag 27 maj.

För information om kostnad och 
tider, kontakta Mötesplats Backa 
Brunnsbo, 031366 91 45.

DAGSUTFLYKTER
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Naturvandring 
Är du nyfiken på Hökälla och  
våtmarksparken mellan Tuve och 
Skogome? Följ då med och ta del  
av mångfalden av växter och djurliv.  
Ta med kikare. Grillen tänds kl. 12 
Medtag egen fikakorg eller något  
att grilla.

Samlingsplats: Skogome 
parkerings plats kl. 10 
Dag och tid: 13 maj kl. 10–14 
Pris: gratis 

Föranmälan till Mötesplats Backa 
Brunnsbo, 031366 91 45.  
Begränsat antal platser.

Damernas utflykt 
Följ med på en resa fylld av fynd och 
kultur. Vi åker till Borås med dess 
omnejd, det blir besök på udda och 
roliga ställen. Överraskningarnas tid 
är inte förbi. 

Dag och tid: torsdag 23 april kl. 8–19 
Pris: 280 kr. Lunch och ev. inträde 
tillkommer till självkostnadspris och 
betalas på plats.  
Anmälan: till Livslust from 12 mars  
kl. 10, 031366 90 97, 031366 91 70 
Max antal deltagare: 55 personer

Flyg i Vindtunnel 
Testa en flygtur i världens högsta 
vindtunnel, med en flyghöjd på 24 
meter, som ligger i Säve. Känslan är 
den samma som att kasta sig ut från 
ett flygplan men i en säkrare miljö. 
Hög ålder är inget hinder men du 
måste ha fyllt 3 år.  

Samlingsplats: Selma Lagerlöfs 
Center  
Dag och tid: torsdag 16 april. Vi 
träffas kl. 9 för samåkning i bilar.  
Pris: gratis     
Max antal anmälda: 25 personer  
Anmälan: till Livslust fr o m  
12 mars kl. 10, tel. 031366 91 70,   
031366 90 97
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Ungdomsaktiviteter

Backa  
Selma Lagerlöfs Center

Kontakt: teambacka@ 
norrahisingen.goteborg.se

Drop-in för högstadiet
Tisdagar kl. 17–21

Disco för dig med 
funktionsvariation 
Fredag 22 maj kl. 18–21, Selma 
Lagerlöfs sal, Selma Lagerlöfs 
Center 
Välkommen på disco med en hel del 
olika artister som kommer att upp
träda för oss under kvällen.  
Pris: 30 kr

Författarbesök med  
Ulrika Nandra 
20 april kl. 18
Om hedersproblematik, våld i nära 
relationer och hälsa.

Fysisk aktivitet för 
mellanstadiet 
Onsdagar kl. 13.30-16 och
torsdagar kl. 14.30–16
På Backaskolan på Gamla 
Brudbergsskolan (mitt emot Selma 
Lagerlöfs torg).

Ledarutbildning för 
ungdomar 3–17 år
Vill du bli framtida ledare?  
I samarbete mellan VGIF och Made 
in Backa genomförs ledarutbildning. 
Är du intresserad kontakta 
ungdomshandledare på telefon  
076136 13 87.

Var med och gör tidningen 
Made in Backa
Vill du skriva, fotografera eller hålla 
föredrag? I verksamheten Made in 
Backa gör vi en tidning av och för 
barn. Kontakta ungdomshandledare 
på telefon 076136 13 87, om du vill 
vara med. 

Var med i en 
gruppverksamhet 
Måndagar och/eller torsdagar  
kl. 16–21
Träffa andra och gör något du är in
tresserad av, till exempel musik, film
inspelning, filmvisning, musikstudio
verksamhet eller spela tvspel/lan. 
Fritidsverksamheten startar grupper 
utifrån dina intressen och önskemål. 
Vill du vara med kontakta någon av 
ungdomshandledarna i fritidsverk
samheten. 

Prova på styrkelyft 
Är du 14 år eller äldre? Kom och 
prova på att träna styrkelyft med 

UNGDOMSAKTIVITETER
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Göteborgs styrkelyftarklubb. Det 
krävs ingen föranmälan, det är bara 
att dyka upp. Ta med fyskläder för 
inomhusaktivet med inomhusskor. 
Ingen tidigare erfarenhet av 
styrketräning krävs. Kom som du är 
med en positiv inställning! 

Plats: Importgatan 2D. Tredje 
våningen över hotellet Euroway 
Hotel & Backa bowling  
Dag och tid: Onsdagar till och med 
14 april kl. 18.30–20.30 
Pris: gratis

Brunnsbo
Folkvisegatan 14

Kontakt: teambrunnsbo@ 
norrahisingen.goteborg.se

Drop-in för högstadiet 
Torsdagar kl. 18–21

Aktivitet med rörelse 
Tisdagar kl. 13.30–17
För dig som går på mellanstadiet.

Spelkväll 
21 april kl. 18–21
Tillsammans med den ideella 
förening Passalen.

Tjejkväll 
16 mars kl. 17–20 och  
11 maj kl. 17–20

Spelkväll
24 mars kl. 18–20
Tillsammans med den ideella 
föreningen Passalen.

Laserdome 
27 mars kl. 15–20
För dig på mellanstadiet. Anmäl dig 
till ungdomshandlederna i Brunnsbo 
om du vill följa med. Begränsat antal 
platser. 

FIFA-kväll
30 mars kl. 18–21 och  

27 april kl. 18–21

Spela tennis
7 april kl. 14–17
Häng med och spela tennis på 
Gothia Tennis! För dig som går 
på mellanstadiet. Anmäl dig till 
ungdomshandlederna i Brunnsbo 
om du vill följa med. Begränsat antal 
platser. 

Tacobuffé 
8 april kl. 13–16 
Kom och ät tacos med oss.

Spelkväll 

21 april kl. 18–21
Tillsammans med Passalen. 

FIFA-kväll 
27 april kl. 18–21

Tjejkväll 
11 maj kl. 17–20

UNGDOMSAKTIVITETER
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Prova på Capoeira 
Capoeira är en brasiliansk sport där 
kamp, dans, akrobatik, sång och 
musik vägs samman. 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Folkvisegatan 14  
Dag och tid: Prova påworkshop på 
onsdagar med start 29 januari, hela 
vårterminen kl. 16–17.  
Pris: gratis

Wenxian Taekwondo 
Prova  på workshop för dig 5–18 år.  
Träningsformen förstärker kom
binationen av träning med fight 
och tävling. Praktikanterna utövar 
kampsport samtidigt som de håller 
respekt tålamod, framsteg och mod. 

Plats: Mötesplats Backa Brunnsbo 
Adress: Folkvisegatan 14   
Dag och tid: lördagar under 
 vår terminen kl. 14–15   
Pris: gratis

Kärra  
Kärra fritidsgård på Kärraskolan  
Kontakt: teamkarra@ 
norrahisingen.goteborg.se

Drop in för högstadiet 
Torsdagar kl. 17.30–21

Rörelseaktivitet i 
Idrottshallen Kärra 
Fredag 13 mars kl. 19–22 
Ta med dig inomhusskor/gymnastik
skor. Valfritt om du vill byta om. För 
dig som går i årskurs 6–9.  
För mer info kontakta teamkarra@
norrahisingen.goteborg.se      

Häng med på bio 
Lördag 14 mars kl. 18–22
Anmälan sker på plats på fritids
gården eller via epost: joackim.
lettegard@norrahisingen.goteborg.
se. Biobesöket är gratis. Ta med 
buss kort. Ålder: 13–16 år. 

Bingo med våfflor 
Fredag 27 mars 
kl. 17.30–22
Kom och spela och ät våfflor med 
oss på fritidsgården. För dig som 
går i högstadiet och gymnasiet. 
Bingon är gratis men våfflor säljs till 
självkostnadspris.

UNGDOMSAKTIVITETER
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Musikstudioverksamhet 
kl. 18–21 
Måndagar jämna veckor

För dig som går i årskurs  
6–gymnasiet år 3.

Prova på bågskytte 
Är du mellan 9–16 år? Kom och prova 
på bågskytte gratis inomhus med 
hjälp av instruktörer. Du behöver inte 
anmäla dig i förväg det är bara att 
komma. Ta med dig inneskor. 

Plats: Kärraplatsen, vägbeskrivning 
hittar du på hemsidan bsgothia.se 
Dag och tid: 6–8 april, kl. 11–14  
Pris: gratis

Utflykt till Ullared 
Onsdag den 7 april åker fritids
verksamheten tillsammans 
med Mötesplats Kärra till 
Ullared. Samling kl. 10 utanför 
Lillekärshallen. Vi räknar med att 
vara tillbaka i Kärra kring kl. 18. 

För dig som är 13–18 år eller  
65–100 år. 

Anmälan: joackim.lettegard@
norrahisingen.goteborg.se

Pris: gratis

UNGDOMSAKTIVITETER
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Tuve
Tuve torg 5 

Kontakt: teamtuve@ 
norrahisingen.goteborg.se

Drop-in för högstadiet 
Tisdagar kl. 17.30–21

Rörelseaktivitet  
i Tuve sporthall 
Tisdagar kl. 15–17 
För dig som går i mellanstadiet.

Författarbesök med  
Ulrika Nandra 
3 mars kl. 18
Om hedersproblematik, våld i nära 
relationer och hälsa. I samarbete 
med Made in Tuve.

Lekar och utmaningar
Torsdagar kl. 14.30–16.30 
27/2, 5/3, 9/4, 16/4, 28/5 
För dig som går i mellanstadiet. 
Vilket program som gäller för 
dagen annonseras på kalendarium.
goteborg.se.  

Aktivitetskväll  
för högstadiet 
Torsdagar kl. 17.30–21 
27/2, 5/3, 9/4, 16/4, 28/5 
Vilket program som gäller  
för dagen annonseras på  
kalendarium.goteborg.se.  

Matlagning för högstadiet 
Fredagar, jämna veckor  
kl. 17.30–22.30
Anmäl till fritidsgården samma 
vecka om du vill vara med. Uppgifter 
hittas på kalendarium.goteborg.se.  

Tuve-cupen
Tisdag 7 april
Tuve sporthall
Fotbillsturnering för dig som går 
i mellanstadiet på Norra Hisingen. 
Mer info kommer i  
kalendarium.goteborg.se.

Mötesplats Säve 
Bärby bygdegårdsväg 15 
Kontakt: teamtuve@ 
norrahisingen.goteborg.se

Drop in på Bärby bygdegård 
Torsdagar kl. 14–17 
Mellanstadiet 

Torsdagar kl. 17.30-21
Högstadiet 
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Bibliotekens öppettider

Tuve Bibliotek
Måndag kl. 10–19

Tisdag–onsdag kl. 10–17

Torsdag kl. 10–19

Fredag kl. 10–15

Lördag–söndag stängt 

Backa bibliotek
Måndag kl. 10–19

Tisdag kl. 10–17

Onsdag–torsdag kl. 10–19 

Fredag kl. 10–17

Lördag kl. 11–15

Söndag stängt

Kärra bibliotek
Måndag kl. 10–19

Tisdag kl. 10–17

Onsdag kl. 10–16

Torsdag kl. 10–19

Fredag kl. 10–16

Selma Lagerlöfs Center  
Informationens öppettider 
Måndag–torsdag  10–19 
Fredag  10–16.30

Besöksadress: Selma Lagerlöfs torg 2
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Samlad samhällsinformation
Äldrekonsulent  
– en trygghet för dig som är äldre
Äldrekonsulent kan hjälpa dig med råd och stöd i olika 
 frågor, som till exempel hur du ansöker om äldreomsorg, 
var du hittar blanketter och andra praktiska saker.

Kontakt: 031366 97 11 
claudia.cardozo@norrahisingen.goteborg.se     

Fixartjänst 
Extrahjälp i hemmet för att skapa en trygg och säker 
miljö? Är du över 67 år kan du få hjälp med exempelvis 
lösa sladdar, gardinstänger och byte av glödlampor och 
proppar. Allt material man behöver får man bekosta och 
inhandla själv. Tjänsten är kostnadsfri. 

Kontakt: 031366 97 60  
fixare@norrahisingen.goteborg.se 

Anhörigstöd
Stödjer du någon? Vi vill stödja dig! 
Har du frågor om anhörigstöd eller vill komma i kontakt 
med en anhörigkonsulent. Du är varmt väl kommen att 
kontakta oss för mer information om vad vi kan er bjuda 
dig som anhörig eller anhörigvårdare.

Kontakt: 031366 97 73 
anhorigstod.nh@goteborg.se 

Medborgarkontor 
Här får du svar på dina frågor om 
kommunens verksamhet. Vi ger dig 
vägledning i samhället och hjälper 
dig till rätt kontaktvägar, oavsett om 
det handlar om förskoleansökan, din 
närmiljö eller äldreboendefrågor. 

Plats: Selma Lagerlöfs Center 
Kontakt: 031366 80 07, medborgarkontoret@norrahisingen.goteborg.se

Öppettider:  
Måndag  1016 
Tisdag  1316 
Onsdag  1319 
Torsdag  1016 
Fredag  stängt



Detta händer på medborgarkontoret

Frågor om förskola?   
Måndagar kl. 14–16   
23/3, 20/4, 25/5 
Förskoleförvaltningen är på plats och 
svarar på dina frågor om bland annat 
ansökan, platser och kostnader. 

Boenderådgivning  
Tisdagar kl. 15–16  
Träffa boenderådgivarna och få hjälp 
med hur du söker bostad, registre
rar dig på Boplats och få tips i ditt 
bostads sökande.  

Fixartjänsten  
Fixaren finns på plats torsdagar  
kl. 10–12 16/4 och 14/5.

Äldrekonsulent/volontärsamordnare  
Torsdagar kl. 13–16 2/4, 7/5 och 4/6 
Berättar om bland annat hälsofräm
jande aktiviteter som träffpunkter 
och volontärsamordning.  

Juridisk rådgivning  
Onsdagar kl. 16–17.30  
15/4, 6/5, 20/5, 3/6  
I samarbete med advokatbyrån 
 Advokaterna Petrov & Utberg  
erbjuder vi kostnadsfri juridisk 
rådgivning. Du kan boka 20 minuter 
rådgivning genom att maila, besöka 
eller ringa oss under våra öppettider. 

Anhörigkonsulent  
Tisdagar kl. 13–16  
14/4, 12/5, 9/6 
Välkommen in och prata med en 
anhörigkonsulent. 

För dig och din förening  
Onsdagar kl. 16–19   
25/3,15/4, 20/5, 17/6

Har du frågor om hur och var du 
söker föreningsstöd, att starta 
förening eller vilka föreningar som 
finns i stadsdelen? Kom och träffa 
förenings stödet! 

Prata trygghet  
Onsdagar kl. 14–16  
29/4, 27/5 
Kommunpolis och trygghetssam
ordnare svarar på dina frågor om 
trygghet i stadsdelen.



Musik, konst, 
föreläsningar, 

sport, hälsa, film, 
utflykter och 
mycket mer!
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