
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Våren 2020 
 
Måndag 20 januari kl. 9.30-10.30 
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare. 
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  

Anmälan senast 17 jan.! 
 
Tisdag 21 januari  
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Föredrag 
”Wallenius Marine i samarbete med SSPA 
i Göteborg och KTH i Stockholm med 
syfte att bygga ett segelfartyg som kan ta 
upp kampen med dagens handelsfartyg”  
Föredragshållare: Carl-Johan Söder från 
Wallenius, i samarbete med Af Chapman 
sällskapet. 
Lunch: Krämig fiskgryta med nybakat 
bröd. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck. Kaffe ingår.  
Anmälan senast 15 jan.! 
 
Fredag 24 januari kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga 
Lugn yoga med fokus mindfulness i 
vardagen och övningar i självmedkänsla. 
Alla kan delta!   
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 23 jan.! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måndag 27 januari kl. 9.30-10.30 
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare. 
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  

Anmälan senast 24 jan.! 
 
Torsdag 30 januari  
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 
”Sjömansberättelser” 
Scenen är din i 5, 10 eller 25 min, dela med 
dig av just din historia, stafettpinnen 
skickas sedan vidare till nästa berättare 
osv… en ”speaksers corner” för sjöfolk!  
Lunch: Ärtsoppa, pannkaka och punsch. 
Pris/pers. 75 kr exkl. punsch/dryck. 
Kaffe ingår.  
Anmälan senast 27 jan.! 
 
Fredag 31 januari kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga  
Lugn yoga med fokus mindfulness i 
vardagen och övningar i självmedkänsla. 
Alla kan delta!   
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 30 jan.! 
 
Måndag 3 februari kl. 9.30-10.30 
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare.  
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  
Anmälan senast 31 jan.! 



 

 

Fredag 7 februari kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga 
Lugn yoga med fokus mindfulness i 
vardagen och övningar i självmedkänsla. 
Alla kan delta!   
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 6 feb.! 
 
Måndag 10 februari kl. 9.30-10.30 
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare.  
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  
Anmälan senast 7 feb.! 
 
Torsdag 13 februari 
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Allsång 
Neptunikören gästar oss under ledning av 

Christer Ekengren KörMästare för 
All(t)sångarKören. 
Lunch: Makaronipudding med ny- 
bakat bröd. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck. Kaffe ingår.  
Anmälan senast 9 feb.! 
 
Fredag 14 februari kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga – Alla Hjärtans Dag 
Lugn yoga med fokus mindfulness i 
vardagen och övningar i självmedkänsla. 
Alla kan delta!   
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 13 feb.! 
 
Måndag 17 februari kl. 9.30-10.30 
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare. 
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  

Anmälan senast 14 jan.! 
 
 
 
 

Torsdag 20 februari 
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Föredrag 
”Kustbevakning och shipping”  
Föredragshållare: Kenneth Neijnes 
Lunch: Potatis och purjolökssoppa med 
topping och nybakat bröd. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck. Kaffe ingår.  
Anmälan senast 28 feb.! 
 
Tisdag 25 februari  
Fettisdagen  
Kaffe & Semla 40 kr finns från klockan 
10.00 fram till 14.00.  
Anmälan senast 20 feb.! 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag 27 februari 
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Föredrag 
”Strömstad, gränsstad i ofrid och krig”  
Föredragshållare: Nils Modig, i samarbete 
med Af Champan sällskapet. 
Lunch: Laxsoppa med nybakat bröd. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck. Kaffe ingår.  
Anmälan senast 20 feb.! 
 
Måndag 2 mars kl. 9.30-10.30 
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare. 
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  
Anmälan senast 28 feb.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Torsdag 5 mars 
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Föredrag 
"Från båt till buss och varför den ene är 
den andra lik om än så uppenbart olik. 
En sjöman i kollektivtrafiken en gåva från 
Neptun till S:t Erik. 
Ett kåseri kring att byta näring på gamla 
dar och lite uppläsnning av nya texter." 

Föredragshållare: Mikael Esping 
Lunch: Kalasgod fisksoppa med nybakat 
bröd. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck. Kaffe ingår.  
Anmälan senast 28 feb.! 
 
Fredag 6 mars kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga 
Lugn yoga med fokus mindfulness i  
vardagen och övningar i självmedkänsla. 
Alla kan delta!   
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 5 mars.! 
 
Måndag 9 mars kl. 9.30-10.30  
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare. 
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  

Anmälan senast 6 mars 
 
Torsdag 12 mars 
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Föredrag 
”En inblick i yachtindustrin i medelhavet 
– 9 veckor till sjöss”  
Föredragshållare: Jan Guste 
Lunch: Köttfärssoppa med nybakat bröd. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck. Kaffe ingår.  
Anmälan senast 6 mars! 
 
Fredag 13 mars kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga 
Lugn yoga med fokus mindfulness i 
vardagen och övningar i självmedkänsla. 
Alla kan delta!   
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 12 mars.! 

Måndag 16 mars kl. 9.30-10.30  
Cirkelträning med Jovanna tolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Vi använder 
utrustningen i gymmet men även bollar, 
gummiband och andra redskap. Alla kan 
delta! Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare. 
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  

Anmälan senast 13 mars.! 
 
Torsdag 19 mars 
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Handarbete 
Vi plockar fram symaskinen och diverse 
handarbete för den som behöver hjälp 
med att sy, lappa eller dylikt. Alla kan 

delta!       
Lunch: Ärtsoppa, pannkaka och punsch. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck/punsch.  
Kaffe ingår.  
Anmälan senast 13 mars! 
 
Fredag 20 mars kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga  
Lugn yoga med fokus mindfulness i 
vardagen och övningar i självmedkänsla. 
Alla kan delta!   
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 19 mars.! 
 
Måndag 23 mars kl. 9.30-10.30  
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare. 
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  

Anmälan senast 20 mars 
 
Torsdag 26 mars 
Lunch kl. 12.30 & kl. 14.10 Stadsmuseet 
”Guidad visning av museets guldkorn” 
Lunch: Grönärtsoppa med räkor och 
nybakat bröd. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck. Kaffe ingår.  
Anmälan senast 18 mars! 
 



 

 

Fredag 27 mars kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga 
Lugn yoga med fokus mindfulness i 
vardagen och övningar i sjävlmedkänsla. 
Alla kan delta!   
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 26 mars.! 
 
Måndag 30 mars kl. 9.30-10.30 
Cirkelträning med Jovanna Stolt  
Du får allsidig träning med kondition, 
styrka, rörlighet och balans. Alla kan delta! 
Ledare: Jovanna (sjukgymnast och 
personlig tränare. 
Frunch: Smoothie & smörgås 60 kr  
Anmälan senast 27 mars! 
 
Torsdag 2 april 
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Föredrag 
"Whalern Southern Actor och hennes 
ankarlanterna" 
Föredragshållare: Lennart Andersson 
Lunch: Krämig spenatsoppa med ägg och 
bacon och nybakat bröd. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck. Kaffe ingår.  
Anmälan senast 26 mars! 
 
Fredag 3 april kl. 14.00-15.00 
Mindfulness yoga 
Lugn yoga med fokus mindfulness i 
vardagen och övningar i självmedkänsla. 
Alla kan delta!     
Smörgås & kaffe 40 kr 
Anmälan senast 2 april! 
 
Tisdag 7 april kl. 11.00-16.00 
Utflykt med buss till Sjömanskyrkan i 
Nynäshamn med ”påskfika”  
Pris inkl. bussresa och förtäring 185 
kr/pers. OBS! Vi behöver bli minst 25 
personer för hyra av buss. 
Anmälan senast 26 mars pga av busshyra!! 
 

 
 
 
 
 

Torsdag 23 april 
Lunch kl. 12.00 & kl. 13.00 Bingo 
Lunch: Ärtsoppa, pannkaka och punsch. 
Pris/pers. 75 kr exkl. dryck/punsch.  
Kaffe ingår.  
Anmälan senast 20 april! 
 
Med reservation för ändringar! 

 
 I mån av plats är familjemedlemmar och 
vänner välkomna att delta  
i de olika programaktiviteterna. 
 
Övrigt på klubben: 
Gym (kostnadsfritt), biljard, dart bibliotek, 
datorer samt trådlöst/Wi-Fi. 
 
 
Vi serverar alltid enklare rätter utöver det 
som står i programmet. Varm mat serveras 
fram till 30 min innan stängning.  
 
Katarina Sjöfartsklubb  
Öppettider:  
Måndag ( okt.-mars)  09.00 - 18.00  
Tisdag - torsdag 09.00 - 17.00 
Fredag     09.00 - 16.00 

 
ANMÄLAN TILL VÅRA AKTIVITER I FÖRSTA 
HAND PÅ EMAIL! 
Email: klubben@katarinasjofartsklubb.com 
Telefon: 08 - 6409496 
www.katarinasjofartsklubb.com 
www.facebook.com/Katarina.Sjofartsklubb                     

 
 

http://www.katarinasjofartsklubb.com/

