
 
 

  SENIORER 
                          Program Jan – Juni 2016 
 
 

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 19/1 kl 11.00 besöker vi Idrottsmuseet som 
ligger på Övre Kaserngården, gamla Kvibergs regemente. 
Vi får en introduktion om vad museet innehåller och sedan 
botaniserar vi runt i rummen i de tre våningarna. Det finns 
ganska gott om parkeringar uppe på kaserngården. 
Inträdet är 20 kronor per person. 
Efter vi sett oss nöjda kan vi promenera ned till nya 
Serneke Arena och se oss runt lite och få oss lite till livs i 
restaurangen. Dagens lunch kostar 95 kronor. 
Anmälan till Mats Olsson på telefon 0703 108784 senast 
den 15 januari. 
 
 

2. Tisdag den 2/2 kl 11.00 träffas vi åter igen på Star and 
Stripes, Klangfärgsgatan Västra Frölunda, för lunch och 
spel på Sveriges första 18-hålsbana med äventyrsgolf 
inomhus. Det finns revansch att ta. 
Dagens lunch 89:- , salladsbord, varmrätt, dricka, kaffe 
och kaka ingår. Spelet kostar 85:- per person och tar drygt 
en timma Det går bra att följa med och äta samt vara 
hejarklack. 
Anmälan senast den 30 januari till Britt-Marie 0706- 
122920 eller Birger 0706-833220. Vägbeskrivning får du 
vid anmälan. 
 
 
 



 
  
 

3. Tisdag den 23/2 kl 11.00 möts vi i Älvrummet nere vid 
Operan. Vi får en guidad visning av modellen som visar 
planerna för hur Älvstaden Göteborg kommer att 
utvecklas under de kommande åren. Det är en spännande 
förvandling som pågår, kanske har just Du bra idéer och 
tips till stadsutvecklarna.  
Efter guidningen som tar ca en timma och är gratis, hittar 
vi säkert bra ställe för fika, mat och tjöt.  
Anmälan till Hasse Järnebratt på telefon 031-553230 eller 
0708 507173 
  
 

4. Tisdag den 8/3 . För denna sammankomst pågår 
planeringsarbetet. Vi återkommer med besked. 
 
 

5. Tisdag den 22/3 kl 11.00 samlas vi utanför entrén till 
Dicksonska palatset som ligger nära Heden. Huset som 
har en intressant historia används idag bland annat för 
borgerliga vigslar. Vi blir visade runt och får oss en 
ytterligare dos Göteborgiana. 
Vi är mitt i centrum och efter visningen tar vi oss till något 
trevligt ställe för lunch eller fika. 
Anmälan till Gun Moberg 55 46 55 eller 072 858 46 55. 
 
  

6.  Tisdag den 5/4 ligger i planen att vi skall göra en resa. 
Som vanligt hoppas vi att Färjenäsare och Frammare gör 
oss sällskap. Borney håller på att titta på detta och mer 
detaljer kommer när dessa är klara. Det går bra att redan 
nu höra av sig till Borney på telefon 0708485248.  
 
 

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. 
 

 
 
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


