
 
 

  SENIORER 
                          Program Jan – Juni 2014 
 
 

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 21/1 kl 11.00 samlas vi i klubbhuset för att 
höra, den för oss göteborgare kände f.d. brandmannen Jan 
Stenberg kåsera och berätta om ett av sina stora 
intressen, som är fåglar.  
Anmälan till Evert Lindmark helst senast den 16 januari på 
telefon 031-925633/ 070-690 74 49. Kostnad 50 kronor 
per person. Tag med egen fika för eftersnacket. 
 
 

2. Tisdag den 4/2 kl 11.00 träffas vi vid Lödöse museum. 
Museet ligger ca 4 mil norr om Göteborg, längs med Göta 
älv och E 45. 
Lödöse ligger på platsen för en av de viktigaste städerna i 
medeltidens Sverige. I över 500 år fanns här av en av våra 
viktigaste hamnar. Detta Lödöse kan ses som Göteborgs 
medeltida föregångare. Om detta och mer får vi höra vid 
en guidad tur. 
Anmälan till Royne Moberg senast den 30 januari på 
telefon 031-55 46 55/ 0704967210. Kostnad 50 kronor 
per person. Fikar gör vi på museets kafé. 
 

3. Tisdag den 18/2 kl 11.00 möts vi i klubbhuset. För detta 
tillfälle rekommenderas broddar om det är vinterväglag 
och att man gör sig oberoende av bilen. Dagens aktivitet 
är nämligen vinprovning. Vår klubbmedlem, Ulla-Christina 
Olsson, som många känner, har liksom Carl-Jan fördjupat 
sig i druvans hemligheter. Ulla-Christina hjälper oss att 
jämföra olika karaktärer på några röda viner. Tag med dig 
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sex enkla transparenta vinglas (typ IKEA Svalka) för 
provningen.   
Anmälan till Ingemar Bäckman senast den 13 februari på 
telefon 031-227014/ 0706513039. Kostnad ca 160 kronor 
för vin med ost och bröd. Tag för säkerhets skull med eget 
kaffe med tilltugg, det kan bli förlängt tjöt. 
 

4. Tisdag den 4/3 kl 11.00 gör vi ett besök på Energiverkens 
museum Elyseum, som ligger i den vackra jugend-
byggnaden på Västgötagatan 2. Här får vi följa 
utvecklingen från fotogen och gas till vårt nuvarande 
elberoende samhälle . Anmälan till Mats Olsson, senast 
den 27 februari, telefon 0703108784. Kostnad 50 kronor 
inkl. kaffe och fralla. 
 

5.  Tisdag den 18/3 kl 11.00 samlas vi vid biografen/teatern 
Aftonstjärnan på Lindholmen för en rundvandring i 
lokalerna och därefter en ”bildvandring” om Lindholmen 
från dåtid till nutid. 
Programmet tar ca 2 timmar inkl. fikapaus.  
Anmälan senast den 13 mars till Ingemar Fredriksson 
0707922959. Kostar 100 kronor per person inkl. fika.      
 

6. Måndag den 31/3 kl 09.00 kliver vi ombord i en bekväm 
turistbuss mot Stockholm för att ännu en gång trivas 
tillsammans med Färjenäsare och Frammare på en 
Ålandsresa med Rolfs buss och Birka Paradise. Bussen 
avgår från Shell vid Nils Ericssonsplatsen dit den 
återvänder kvällen därpå.  I resans pris ingår buffé på 
båten mot Åland och frukost på hemresan. 
Vår egen reseledare Borney Bergstrand tar emot 
anmälningarna på telefon  0708485248. Gärna omgående 
men senast den 28 februari. Priset per person i 
tvåbäddshytt är 490 kronor. 
 

7. 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. 
 

8. Eventuellt kan en lättvindseskader i seniorregi bli aktuell. 
Om detta återkommer vi i så fall.  

 
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


