
 
 

  SENIORER 
                          Program Jan – Juni 2017 (rev 1) 
 
 

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. Denna gång har vi fördjupat 
samverkan med FSMK. Både vad gäller ideer till aktiviteter och genomförande. 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 31/1 kl 11.00 träffas vi i FSMK:s (Färjenäs) 
klubbhus för att få ta del av en Kanaltur i England. Sune 
Almqvist berättar och visar bilder på detta trevliga sätt att 
färdas, där man lugnt passerar genom vackra landskap 
och gärna stannar vid en lokal pub.   
Kaffe och dopp serveras mot en mindre kostnad. 
Anmälan till Sune helst via mail: sune@byab.se eller telefon 
0708800802. 
 
 
 

2. Tisdag den 21/2 kl 11.00 gör vi ett besök på 
Spårvagnsmuseet i Vagnhallen på Gårda. Vi får en visning 
av utställning och vagnhall. Detta tar ca. 1 – 1 1/2 timma. 
Kostnad 20:- / person. 
Efter besöket hittar vi säkert bra ställe för fika, mat och 
tjöt.  
Anmälan senast den 17 februari till  
Georg Olofsson 0707 748351. 
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3. Tisdag den 7/3 kl 11.00 samlas vi i biografen/teatern 
Aftonstjärnan på Lindholmen. 
Yngve Holmqvist från Gamla Lindholmspojkar tar dig med 
på en bildvandring runt Lindholmen. Han berättar om 
folket som levde och verkade där från 1300-talet och fram 
till våra dagar.   
Programmet tar ca 2 timmar inkl. fikapaus.  
Anmälan senast den 3 mars till Borney Bergstrand 
0708485248. 
Kostar 80 kronor per person inkl. fika. 
  
 

4. Tisdag den 21/3 kl 12.00 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. Vi börjar med att 
spela, tar ca en timma, och därefter lunch och 
prisutdelning. Det finns kött, fisk , kyckling och 
hamburgare att välja på. Kostnad för spel och lunch är 
160:-. 
Nya och gamla spelare välkomna, och det går också bra 
att följa med och äta samt vara hejarklack. 
Anmälan senast den 19 mars till Britt-Marie 0706- 122920 
eller Birger 0706-833220. Vägbeskrivning får du vid 
anmälan. 
 
 

5. Tisdag den 4/4 blir det vårens Ålandsresa. Som vanligt 
tillsammans med Färjenäsare och Frammare.  Denna gång 
blir det Skaraborgsresor som tar oss till Stockholm och 
M/S Birka. Antalet platser är begränsat till 50 stycken. 
Medlemmar i föreningarna har företräde till platserna men 
om lediga platser finns, är andra bekanta varmt välkomna 
att dela vår gemenskap.  

Anmälan görs, senast den 8 mars, till Gunnar Olsson på 

mail gungela@telia.com , eller telefon 0738-313293 (för den 
som redan anmält sig till Borney har han vidarebefordrat 
detta till Gunnar). För alla som åker med fordras uppgifter 
om namn och personnummer(6 första siffrorna), adress( 
ev. mail adress) och telefonnummer. (Meddela om ni vill 
ändra boendet ombord). 
Priset för resa, middagsbuffé, frukostbuffé, och del i 
insides 2-bäddshytt är 490:-. 
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Om ni vill ha bättre eller egen hytt är tilläggen 
Enkelhytt utan fönster 150:- 
Enkelhytt med fönster 300:- 
2-bäddshytt med fönster 150:- 
 
Avresa från Göteborg- Mässans gata kl 0830 (obs tiden 
kan ändras)  
 
Så här beskriver Skaraborgsresor resan:  

 

Ge vardagen en paus och följ med på en kryssning till ÅLAND, där resan är själva målet! 
Stockholms skärgård är fantastisk och M/S BIRKA är ett av världens modernaste 
Kryssningsfartyg gällande komfort, teknik och sjösäkerhet. 
 
Fartyget seglar ut från Stockholm kl 18.00. Ombord finns ett härligt utbud av underhållning, 
Relaxavdelning, restauranger och shopping. När ni sedan blir hungriga väntar BIRKA`S fina 
Middagsbuffè. Under kvällen bjuds det på non stop-dans till dansbanden JONTEZ och CLAES 
LÖVGRENS. Den som vill ta det lite lugnare kan njuta av en stillsammare stund hos 
pianisten. 
Morgonen därpå står  frukostbuffèn uppdukad och för den som önskar ta sig en 
Motionsrunda före frukost finns det också ett joggingspår på taket. Efter frukost kan man 
vila 
I solstolarna på ”Terrassen” eller kanske passa på att handla något fint i båtens prisvärda 
taxfree butik. Vi angör Stockholm framåt eftermiddagen och när alla kommit av båten så går 
bussen mot våra hemtrakter igen. 
 
 

6. Onsdagen den 19/4 avslutar vi vårens program med att 

göra en dagsutflykt till Styrsö i södra skärgården. Vi tar en 
rundvandring på ön, ca 5 km, under säker ledning av 
genuina skärgårdsbor. Efter motionen tar vi oss något äta, 
inte riktigt klart var än (kommer i nästa utgåva av 
programmet), men sedvanligt tjöt ingår.  
Samling sker vid Saltholmens brygga kl 1030, båten avgår 
kl 1055. Linjen är 281, färjan heter ”Valö”. Glöm inte 
Västtrafikkortet. Hemfärden blir någon gång på 
eftermiddagen. 
Anmälan till Royne Moberg 55 46 55 eller 0704 96 72 10, 
senast den 14 april. 
 
 

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. 
 

 



 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


