
 
 

  SENIORER 
                          Program Sept – Dec 2017 
 
 

Hej alla Ni BKSS:are som är dagtidslediga. 
 
Här kommer utskicket för höstens aktiviteter. Vi har försökt följa de önskemål som 
framkom i samband med vår enkät i samband med årets gökotta. Hoppas vi ha 
lyckats och att ni har lust vara med. Att få möjlighet till tjöt och fikat är en stående 
del i träffarna.   
 
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 26/9 kl.11.00 gör vi ett besök på Öckerö 
hembygdsgård. Här får du uppleva både historia och 
kultur från hur öborna levde och arbetade förr i tiden på 
våra öar. Hembygdsgården består av 4 rödmålade hus och 
2 av dom är över 200 år. Vi får en guidad visning, och 
efter den kan vi åka till Nimbus för att smaka deras goda 
lunch. Visningen av hembygdsgården kostar 20 kronor. 
Anmälan till Mats Olsson på telefon 0703 108784 senast 
den 22 september. 
 

2. Tisdag den 10/10 kl. 11.00 Möts vi vid Borneys trappa för 
att ta oss en stadspromenad i kända kvarter. Promenaden 
går hem till Borney igen där vi äter mustig ärtsoppa med 
tillbehör, och samtidigt får vi möjlighet att se på de 
senaste av Borneys konstnärliga alster, både i plåt och på 
duk. Från promenadvägen är det nära till 
spårvagnshållplats för den som känner att skorna skaver. 
Välkomna att delta i denna höstvernissage.  
Anmälan till Mats Olsson på telefon 0703 108784, eller 
direkt till Borney på telefon 0708 485248 alt. 031-144026 
senast den 4 oktober. Deltagarantalet är begränsat till 25 
personer. Kostnad för lunchen är 50 kronor. 
 
 
 
 



3. Tisdag den 24/10. Vi återkommer om denna dag. Program 
under planering.  
 
 

4. Måndag den 6/11 kl.11.00 är det åter dags för ett 
lunchtrav på Åby. Vi träffas i entrén och bord är reserverat 
för de som anmält sig. Som vanligt serveras två stycken 
lunchalternativ i restaurang Pegasus, 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 3 
november. 
  
 

5. Tisdag den 21/11 kl 11,00 kommer Leif Borg till 
klubbhuset. Leif har en Svan 65:a och han berättar och 
visar film om sin två månader långa segling från 
Långedrag till Västindien. Kan vara en dröm för många. 
Anmälan till Rune Benjaminsson 0705 657350 senast den 
17 november. Kostar 50 kronor. 
Tag med eget fika till efterföljande kaffe o tjöt.  
 
 

6. Tisdag den 5/12 kl 13:00 (same procedure) 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 1 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. 
 

 
 
  
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


