
 
 

  SENIORER 
                          Program Okt – Dec 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 1/10. GRATISRESA I GÖTEBORG. 

Vi samlas på Drottningtorget (pressbyrån) kl. 09.00 och 

tar spårvagn 11 till Bergsjön. Ser oss omkring en stund. 
Åker sedan tillbaka till Saltholmen där en båt avgår till 

Vrångö kl 11.35. Resan tar ung 1 tim. Det går att resa 

tillbaka med samma båt el. nästa som avgår Vrångö 13.35. 
Ta med egen förtäring för säkerhets skull. Båten till 
Vrångö har café. Det finns också ett café på Vrångö men 
det är osäkert om det är öppet. 
Anmälan till Ann Hellman: mail: hellmanann@hotmail.com 
el tel 0707 852727. 
Välkomna. 
 
 
 

2. Tisdag den 15/10 kl 11.00 blir det Curling inomskärs 
(inomhus) på Kulturhuset Backa, baksidan Selma 
Lagerlöfs torg våning 2. Vi spelar på matta och Du 
behöver ta med inneskor. Britta och Jörgen kommer att 
inleda med att repetera reglerna och demonstrera hur vi 
skall spela. Spelet kostar 50 kronor per person. Kaffe och 
smörgås kan köpas på plats. 
Anmälan senast den 9 oktober till Britta 031-555682 eller 
Jörgen 0705-690101. 
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3. Tisdag den 29/10  kl 11.00 i klubbhuset. Lasse o Lisbeth 
berättar vidare. Som vi hörde och såg i våras finns det 
plats för många träffar i klubbhuset för att lyssna och se 
bilder från Lasse Wennergrens och Lisbeth Ekmans, 
nioåriga seglingsäventyr jorden runt. Vi får stifta 
bekantskap med nya exotiska ankarplatser och 
upplevelser därifrån.  
Ta med er egen fika som tilltugg till efterföljande tjöt. 
Anmälan till Mats Olsson, senast den 25 oktober telefon 
54 47 84/ 0703108784.  
 

4. Tisdagen den 12/11 kl. 11.00 samlas vi på trappan till 
Pedagogen hus A (f.d. Sociala Huset) i hörnet mellan 
Västra Hamngatan och Södra Larmgatan. 
Vi gör en vandring "det befästa Gbg" med besök i "Gbgs 
undre värld" där vi bland annat att få se Carolus Dux och 
Carolus Undecimus Rex som är underjordiska skyddsrum, 
s k kasematter. 
Vid hårt regn och stark pålandsvind kan vatten samlas i 
lokalerna ta därför oömma skor eller stövlar. Ta även med 
dig en ficklampa.  
Guidningen tar 1,5 till 2 timmar. 
Av säkerhetsskäl får varje besöksgrupp max bestå av 20 
personer. Man tar betalt per grupp oberoende av 1 eller 
20 deltagare. 
Blir vi en eller två grupper? Först till kvarn gäller. Pris per 
deltagare vid full grupp 160:-. 
Anmälan till Reine Eriksson tel 0706-625216 el mail 
reine.e@hotmail.com senast 7november. 
 
 

5. Den 1-3 december gör vi en julresa till Rostock.  

Ni får bo mitt i centrum på Radisson Blu Rostock, mycket 
fint hotell, endast några minuters  
promenad till julmarknaden. 
Stor fin frukost buffé och även middagsbuffé första 
kvällen. 
Avresa blir tidigt söndag morgon den 1/12 från Göteborg 
och hemkomst tisdag kväll. 
På hemvägen blir det även tid för shopping i Rostock. 
Resvägen går via Helsingborg - Helsingör och vidare ner 
genom Danmark till Gedser. 
Färjan mellan Gedser - Rostock tar ca. 2 tim och då finns 
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det tid att äta ombord. 
Servering av varmkorv på bussen, och för övrigt kommer 
det att finnas kaffe,dricka, irischcoffé mm. på bussen. 
Priset för resan är 1 975:- 
Anmälan till Gunnar Olsson, telefon 0738 313293 eller 
mejla till gungela@telia.com och ange ROSTOCK ditt 
namn-adress-telefon-mailadress. 
Till denna resa har inbjudan också gått till FSMK och 
FRAM. 
           

6. Tisdag den 10/12 kl 11:00 träffas vi i klubbhuset för att 
fira lucia. Vem blir Lucia i år? Valfri klädsel med lussestuk. 
Förtäringen ordnas av flickorna i klubbmästeriet till 
självkostnad. Lussesånger under erfaren ledare.  
 Anmälan till Erna tel: 553230, eller Gun tel: 554655, 
senast den 7 december.  
 

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. 
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