
 
 

  SENIORER 
                          Program Sept – Dec 2018 
 
 

Hej alla Ni BKSS:are som är dagtidslediga. 
 
Här kommer utskicket för höstens aktiviteter. Vi är några från BKSS och FSMK som 
spånat om vad vi tror kan vara trevligt att träffas runt, mycket har vi med oss från 
tidigare önskemål. Hoppas vi har 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 25/9 kl.11.00. Vi samlas vid entrén till 
Botaniska trädgården. Där tar vi en promenad och känner 
de första vibbarna av att hösten börjar närma sig. Vi kan 
också passa på att se på utställningen ”Från livets tråd till 
livets träd”. Där finns också en restaurang Any Garden 
Cafe’ där vi kan fika eller äta lunch. 
Anmälan senast den23/9 till Mats Olsson 0703 108784. 
 
 

2. Tisdag den 9/10 kl. 12.00 besöker vi 

Världskulturmuseet. Man öppnar 12 därför en timma 
senare än vanligt. Samling i entrén, och inträdet är gratis. 
Museet öppnade i december 2004 och både byggnaden 
och verksamheten har prisbelönats. Världskulturmuseet 
har vunnit svensk arkitekturs finaste utmärkelse, Kasper 
Sahlin-priset, och 2009 utsågs museet till årets museum. 
Klockan 13.00 kan den som önskar gå med på en 
halvtimmas visning av museet, man tar max 30 personer 
och först till kvarn gäller.  
En restaurang finns och man kan äta en lunch för 105 
kronor. Lunchen serveras 11.30 – 14.00. För de som vill 
äta kan det vara idé att starta med lunch och då samlas 
redan 11.30. 
Anmälan senast den6/10 till Mats Olsson 0703 108784. 
 



 
 
 

3. Tisdag den 23/10 kl. 11.00 träffas vi i FSMK klubbhus. Vi 
får i ord och bild följa med Inger Mårius på en resa till 
Sydgeorgien (Antarktis) som hon gjorde hösten 2017. Ett 
mycket annorlunda resmål att ta del av, bl.a. för oss 
många som mest frekventerar sol o bad konceptet.  
Tag med eget fika till det efterföljande tjötet. 
Anmäl ditt deltagande senast den 20/10 till Sune Almqvist 
antingen på email sune@byab.se eller telefon 0708/800 
802. 
 

4. Tisdag den 6/11 kl.11.00 försöker vi få göra ett besök på 
Fysikaliska Leksaker på Chalmers. Vi är uppsatta på deras 
bokningslista men pga. problem man haft med 
vattenläcka i lokalerna får vi återkomma med exakta 
besked om denna träff.  
Royne Moberg, telefon 0704 967210  är kontaktman 
denna gång.  
  
 

5. Tisdag den 20/11 kl. 11.00 är vi välkomna till Säve Rödbo 
hembygdsförening och deras hembygdsgård. Föreningens 
ordförande Ingemar Öxgård ger oss en inblick i 
föreningens verksamhet. Vi får ta del av Anna-Stina 
Karlssons samlade släktforskning om gårdarna på 
Hisingen. Ingemar visar också en film från Zimbabwe och 
Victoriafallen, en av de platser han besökt från sina 
många resor runt om i världen. 
Tag med eget fika till efterföljande kaffe o tjöt 
Anmäl ditt deltagande senast den 17/10 till Leila Rydén 
0708 800726.  
 
 

6. Tisdag den 4/12 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: 0730 643261, eller Gun tel: 554655, 
senast den 30 november.  

mailto:sune@byab.se


 
 

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. 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


