
 
 

  SENIORER 
                          Program Sept – Dec 2016 
 
 

Hej alla Ni BKSS:are som är dagtidslediga. 
 
Här kommer utskicket för höstens aktiviteter. Vid vår sista träff i våras föll 
önskemålen på repriser eller liknande av vad vi gjort under tidigare säsonger. 
Trevligt tycker vi och visst är det så att mycket av det vi gör bygger på det trevliga 
att få träffas och tjöta vid fikat.    
 
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 27/9. Årets ö-tur går denna gång till norra 
skärgården, närmare bestämt till Grötö. Vi tar oss en 
rundvandring på denna vackra ö, som kanske mest är 
känd genom TV-programmet Mia på Grötö, som gick 
häromåret. Öns restaurang är stängd för säsongen, men vi 
har grillmöjlighet hos Håkan (Erna o Hasses grabb), så ta 
med lite korv o fika så kan vi sitta o tjöta lite extra där. 
Till Grötö tar man sig med skärgårdsbåt från antingen 
Framnäs eller färjeläget på Öckerö. Båten går från 
Framnäs klockan 1022 och är på Grötö 1035. Samma båt 
går från Öckerö klockan 1007. Obs att vi är i Öckerö 
kommun så gratisresa gäller inte för oss göteborgare. Ni 
som tagit med bilen till Björkö kan parkera med en gång 
efter bilfärjan, sedan tar ni en rask promenad över till 
skärgårdsbåten som lägger till vid Kalvsundsrännan. 
 
Hemresa 1335, 1435(ej till Framnäs). 
 
Anmälan till Hasse Järnebratt senast den 23 september på 
telefon 031-553230 eller 0708 507173. 
 
Vid alltför dåliga väderutsikter flyttas denna träff till 
klubbhuset. 
 
 



 
 
 

2. Tisdag den 11/10 kl.  11.00 hoppas vi att det inte vräker 
ner snö som hindra oss att  besöka Idrottsmuseet. Museet 
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 (inkl vatten, 
bröd, smör ,sallad). 
Anmälan till Mats Olsson på telefon 0703 108784 senast 
den 6 oktober. 
 
 
 
 

3. Tisdag den 25/10 kl 11.00 i klubbhuset. Vi låter Lasse o 
Lisbeth fascinera oss vidare med berättelser från sitt 
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 Hasse Järnebratt på telefon 031-553230 eller 
0708 507173 senast den 21 oktober. 
Kostnad 50 kronor per person 
 
 

4. Tisdag den 15/11 kl 1100( tre veckor sedan förra träffen) 
träffas vi på Åbytravet där det är Lunchtrav. I restaurang 
Pegasus serveras två stycken lunchalternativ, och från 
borden kan man sedan följa tävlingarna och eventuellt 
satsa en slant på det man tror vara rätt häst, eller bara 
njuta av de vackra djuren. Lunchen kostar 100 kronor 
(inkl. måltidsdryck, kaffe o kaka) inträdet är fritt.  
Anmälan till Mats Olsson 0703 108784 senast den 6 
november. 
  
 



5. Måndag den 21/11(knapp vecka sedan förra träffen) 

blir det höstens Ålandsresa. Vi åker med Erlings och 
samlas denna gång vid Göteborgsoperan. Vi har egen buss 
som avgår kl 0900. Ombord på båten blir det julbord och 
därefter dans till, av den kunnige, kända orkestrar.  Resan 
är, som vi brukat, ett samarrangemang med Färjenäs och 
Fram. Medlemmar i föreningarna har företräde till 
platserna fram till den 21 oktober, därefter om bussen 
som tar 50 personer inte är fullsatt, låter vi andra bekanta 
ta chansen att dela vår gemenskap. Priset för resan inkl. 
insides hytt, julbord, frukost och det rika utbudet på 
underhållning är 555 kronor. Anmälan till Borney på 
telefon 0708485248 eller 031-144026.. 
 
 

6. Tisdag den 6/12 kl 13:00 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. Det varslas också att det kan bli en 
promenad. 
 Anmälan till Erna tel: 553230, eller Gun tel: 554655, 
senast den 2 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. 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


