
 
 

  SENIORER 
                          Program Okt – Dec 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 2/10 kl 11.00 samlas vi vid Lillhagsparken 19 
(i Lillhagen) för att besöka projekt Hökälla. 
Tre nyckelord i verksamheten är: Grönt arbete, Biologisk 
mångfald och Friskvård. 
Vi får som inledning en information om projektet. Därefter 
gör vi en vandring till utsiktstornet där vår guide 
John Thullin berättar och lär oss lyssna och se på fåglar 
mm. 
Därefter går vi tillbaka för att tillsammans äta lunch och 
mingla. Dagens kostar 71:- guidningen 50:-. 
Ta med dig kikare, kamera och lite grövre 
skor(grusvägar). 
Anmälan till Britt-Marie/Birger senast 25 september. 031-
77 57 007. 
 
I Hökällas lokal kan du besöka secondhandförsäljningen 
samt köpa deras egentillverkade fågelholkar, korgar, 
bivaxsalva, ljus, kort, kalendrar, blomsterarrangemang, 
boken om Hökälla mm. 
 

2. Tisdag den 16/10 kl 11.00. Vi gör en rundvandring i 
Klippans kulturreservat. Klippans kulturreservat är ett 
område med lång och intressant historia, med minnen från 
en rad stora epoker. Vår kunniga guide visar oss runt i 
området. Vi samlas vid St Birgittas kapell. Vandringen 
avslutas med att vi landar hemma hos Borney för fika och 
lite konstkultur. Kostnad 100:- som inkluderar guidning 



och fika.  Anmälan till Royne 55 46 55 senast den 12 
oktober. 
 
 

3. Tisdag den 30/10  kl 11.00 gör vi ett besök på Oscar II:es 
fort.  Vi träffas i slutet av Försvarsgatan där guiden möter 
upp. Vi kan ställa våra bilar där, men det är begränsat 
med parkeringsmöjlighet så försök ordna samåkning. 
Visningen tar ungefär 1 timma och 45 min. Efter visningen 
finns möjlighet till kaffe och macka i en mäss vid fortet. 
Pris guidad visning 90:- , kaffe och macka 50:-. Anmälan 
till Royne 55 46 55 senast den 24 oktober. 
 
 

4. Tisdag den 13/11 kl 11.00 får vi ett fantastiskt föredrag i 
klubbhuset ”Bondens år”. 
Bonden-s-år. 
Vädergudarna rår. 
Bildspel i dikt och tanke  
med kulturbonden 
Leif Samuelsson Rödbo.  
Kostnad 60 kr. Anmälan till Ingela Olovsson tel: 55 45 26 
senast den 9 november .  
Tag gärna med vänner, och tag med eget fika. 
 
 

5. Tisdag den 27/11 kl 11:00 gör vi ett besök på Onsala 
(Råö) rymdobservatorium. Vi försöker vara i god tid. 
Visningen tar ca 2 timmar då vi får veta mer om 
radioteleskop, astronomi och rymdforskning. 
Observatoriet ligger ca 45 km söder om Göteborg, samåk 
därför gärna. Besöket kostar 60 kr inklusive guidning. 
Observera att mobiltelefoner skall vara avstängda inom 
området. Det finns inget fik på observatoriet, men ganska 
nära har vi flera ställen att äta lunch eller fika på. 
Anmälan till Mats Olsson, telefon 54 47 84/ 0703108784 
senast den 21 november. 
           

6. Tisdag den 11/12 kl 11:00 träffas vi på Konstmuseet för 
att få en guidad visning över en del av samlingarnas 
guldkorn. Guidningen kostar 60 kr. Inträde 40 kr om man 
inte redan har Göteborgs museikort Anmälan till Mats 
Olsson, telefon 54 47 84/ 0703108784 senast den 7 
december. Museet har ett fik för enklare förtäring.  



 

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

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


