
 
 

  SENIORER 
                          Program Jan – Juni 2012 
 
 

Hej alla Ni BKSS:are som är dagtidslediga. 
 
Då var det dags med en ny omgång med aktiviteter som vi hoppas Ni skall finna 
intressanta att delta i. Lite blandat är det men gemensamt är att vid varje tillfälle 
kommer vi att ges möjlighet till att fika och snacka. Hör av er till den som står som 
samordnare och anmäl att Du vill vara med.   
 
De tre O:na (Birger, Gerhard, Mats) 
 

1. Tisdag den 17/1 gör vi ett besök hos Kahls kaffe på 
Beatrice Lesslies gata 18. Vi samlas till kl 1100 och börjar 
med kaffe och kaka, och får sedan en rundvandring i 
fabriken och en avslutning med föredrag om kaffets 
historia. Kostnad 120 kronor inkl fika och kaffeprov. 
Besöket tar ca 2 timmar. Anmälan till Royne 55 46 55 
senast den 12 januari. 
 

2. Tisdag den 31/1 kl 11.00 besöker vi Radiomuseet. Vi får 
en guidning som tar ca en timma och efter det kan man 
vandra runt själva. Museet ligger på Anders 
Karlssonsgatan 2 i Lundbyvassen intill Lindholmen. Besök 
med guide kostar 50 kr. Strax intill ligger restaurang 
Gothia som har ett bra utbud på dagens för 74 kr.  
Anmälan till Gerhard Olsson på mobiltelefon 0706827032, 
senast den 24 januari, anmäl även om vi skall boka plats 
på restaurangen (maten väljer vi där). 
 

3. Tisdag den 14/2 kl 11.00 tar vi en ny bowlingomgång på 
Stigs Center. Du som vill vara med ringer Lasse Almholt 
helst senast den 7 februari på telefon 031-56 16 21/ 
0706561621. Kostar 65 kr. Efter rullandet tar vi fika, kaffe 
och fralla som kostar 25 kr.  
 

4. Tisdag den 28/2 får vi ett föredrag med bilder om hur det 
är att segla på USA:s inre vatten. Det blir Monica och Curt 
Andersson som berättar om sina äventyr med sin L32:a 
Horizont.  Träffen är i klubbhuset och föredraget tar ca en 



timma med början kl 13.00, men de som önskar kommer 
tidigare och tar med sig fika, så tjötar vi innan.  Kostar 40 
kr. Anmälan till Gunnel/Rune Benjaminsson, mellan 20 – 
27 februari på telefon 56 34 01 .  
 

5. Tisdag den 13 mars träffas vi i klubbhuset för att titta på 
en film som tar oss tillbaka i tiden, då livet till sjöss kunde 
vara hårt men också lärorikt och roligt. Efter filmen blir 
det mat och tjöt, förtäringen ordnar klubben till 
självkostnadspris. Anmälan till Royne på telefon 031-55 
46 55 senast den 9 mars. 
           

6. Tisdag den 27/3. Vi gör en kulturvandring runt 
Bronsålderssundet. I detta fornlämningsrika område intill 
ett forntida sund går en markerad stig. Hela stigen är 4 
km lång västra slingan är tre km lång medan den östra 
slingan bara är en km. I området finns gravar, rösen, 
stensättningar och sju boplatser. Vi träffas kl 11.00 vid 
klubbhuset och samåker till parkeringen vid Gamla 
Lillebyvägen. Efter vandringen åker vi tillbaks till 
klubbhuset för fika och korvgrillning. Var och en tar med 
sig sitt fika. Anmälan till Mats Olsson, telefon 54 47 84/ 
0703108784.  
 

7. Tisdag den 17/4 är det dags för en resa tillsammans med 
Färjenäsare och Frammare. Denna gång är det en 
rundresa som börjar med buss från Göteborg, med avgång 
08:00 från Shelltappen Nils Ericssonsplatsen. Vidare upp 
till Oslo, där vi gör en sightseeing, för att därefter gå 
ombord på DFDS Crown Seaways för en båtresa till 
Köpenhamn. På båten har vi utsideshytt och middag och 
frukost. Båten avgår från Oslo 17:00 och ankommer till 
Köpenhamn kl 09:30.  Bussen har varit med ombord och vi 
stiger ombord och tar oss sedan kustvägen till Helsingör 
för vidare resa upp till Göteborg med stopp på 
Hallandsåsen för middag (ej i priset). Turen kostar 1350 
kronor/ person. Anmälan till Borney Bergstrand, telefon 
14 40 26/ 0708 485248, senast den 1 mars.  
 

8. Alla dagar vi jobbar med vårutrustning har vi fikapaus i 
eller vid klubbhuset kl 12.00. Dagens aktualiteter står på 
programmet, liksom att extra handtag ges och fås. 
 

9. Vi har ännu ingen inplanerad seglingsträff, men Birger och 



Gerhard har lovat att komma med ett förslag till segling 
eller alternativ till detta. Träffen blir förslagsvis i slutet av 
maj eller början av juni. 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


