
 
 

  SENIORER 
                          Program Jan – Juni 2013 
 
 

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 22/1 kl 11.00 tar vi en ny bowlingomgång på 
Stigs Center (samma lokal som tidigare). Du som vill vara 
med ringer Lars-Erik Almholt senast den 15 januari på 
telefon 031-56 16 21/ 0706561621. Kostnad per person är 
100 kronor inklusive kaffe och smörgås efteråt, 25 kronor 
för enbart kaffe och smörgås.  
 
 

2. Tisdag den 5/2 kl 12.00 (obs tiden) gör vi ett besök på 

Remfabriken (remfabriken.se), Åvägen 15, på Gårda. Det 
blir en riktig nostalgitripp, fabriken är i stort sett intakt 
sedan förra seklets början. Vi får en guidning som tar ca 1 
timma, och sedan kan vi ta oss fika med kaffe och fralla. 
Kostnad per person är 75 kronor inklusive kaffe och fralla. 
Anmälan till Gerhard Olsson på mobiltelefon 0706827032, 
senast den 30 januari.  
 

3. Tisdag den 19/2 kl 11.00 möts vi i klubbhuset. Om det är 
snö och is gäller att ha broddat, eftersom vi gör en 
poängpromenad. Efter promenaden blir det fika och 
korvgrillning. Var och en tar med sig det man vill äta, men 
grillar ordnas av promenadarrangören. Vi kommer också 
att titta på lite gamla goa bilder från olika BKSS 
arrangemang. Anmälan till Royne Moberg 55 46 55 senast 
den 15 februari.  
 

4. Tisdag den 5/3 kl 10.00 (OBS tiden) samlas vi på 

Kulturhuset Backa för att spela Curling. Vi spelar på matta 



och Du behöver ta med inneskor. Britta och Jörgen 
kommer att inleda med att gå igenom reglerna och 
demonstrera hur vi skall spela. Spelet kostar 30 kronor 
per person. Efter spelet föreslår vi en Räkmacka från 
Fiskhuset (färska handskalade) och Kaffe som vi intar i 
Kulturhusete fik. Kostnad 75:- 
Anmälan senast 1 mars till Britt-Marie/Birger Olofsson 
775 70 07.  
 
 

5. Tisdag den 19/3 kl 11.00 träffas vi i klubbhuset där våra 
medlemmar Lasse Wennergren och Lisbeth Ekman ger oss 
bilder och berättelser från sitt seglingsäventyr jorden 
runt, som ju avslutades nu i höstas här i Björlanda.  
Ta med er egen fika som tilltugg till efterföljande tjöt. 
 Anmälan till Mats Olsson, senast den 15/3 telefon 54 47 
84/ 0703108784.  
           
 

6. Tisdag den 2/4.  Vi tar oss med bil, lämpligen genom 
samåkning, till Uddevalla för ett besök på Bohusläns 
Museum. Samling sker vid museet kl 11.00. Besöket 
startar med en guidad visning, därefter tittar vi själva 
alltefter intresse. Kostnad för inträde (fritt) och visning är 
50 kronor.  Restaurang Kajkanten serverar dagens lunch 
för 80 kronor. Anmälan till Gerhard Olsson på mobiltelefon 
0706827032, senast den 27 mars. 
 
 

7. Ännu har vi ingen Borney- arrangerad resa tillsammans 
med Färjenäsare och Frammare organiserad, men man vet 
aldrig säkert, så håll i hatten och ögonen öppna, det kan 
komma ett meddelande längre fram om detta.  
 

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. En eskader i seniorregi är under planering av Birger. Mer 
detaljer kommer om detta. 

 
 
  
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


