
  

Björkekärr  

  

Program för hösten 2021  
  

Efter att vi under mer än ett år har gjort uppehåll i våra aktiviteter, på grund av 

Coronapandemin, planerar vi att komma igång igen med aktiviteter i höst. Vi 

följer hela tiden informationen från Folkhälsomyndigheten och de nationella 

råden vilket gör att det kan, med kort varsel, bli ändringar i programmet.   

Vi har beslutat att starta i september med en utflykt till Tvååker i Halland och 

sedan fortsätta med månadsmöten i oktober och november samt avsluta med 

ett julbord i december.   

På grund av att det fortfarande finns restriktioner för hur många personer som 

får samlas har vi beslutat att man måste föranmäla sig till alla aktiviteter och att 

man dessutom skall vara vaccinerad eller har haft Covid-19 för att deltaga.  

  

Vi hoppas att ni vill anmäla er till höstens träffar, och tag gärna med er en vän som 

kanske också kan bli medlemm i SPF Björkekärr.  

  

Hjärtligt Välkomna.  

  

Onsdagen den 22 september 2021 utflykt till Öströö Fårfarm  

Ett idylliskt utflyktsmål i Tvååker, Halland.  

Vi åker till Tvååker och Öströös vackra vidder för att se spralliga lamm och lurviga 

kossor. En trevlig och annorlunda upplevelse.   

Det finns möjlighet att handla i deras gårdsbutik och hantverksateljé.   

Pris 300 kr/person. I priset ingår bussresa samt en delikatesstallrik med varmrökt 

lamm m.m.  

Avresa från Stabbetorget kl. 09:45 den 22 september 2021.  

Anmälan senast den 6 september 2021 till Ann-Christin Lundblad 073 734 5711. 

Begränsat antal deltagare så först till kvarn gäller.  



  

   Månadsmöten i oktober och november  

Vi planerar att vi kan ha våra månadsmöten i matsalen på Björkekärrshus som tidigare 

med början klockan 16:00. Vi måste be er om föranmälan även till månadsmötena då 

ett begränsat antal deltagare får samlas, för närvarande 50 st.  

  

Torsdagen den 14 oktober 2021.   

Underhållning av två killar som kallar sig DuoKomp. De underhåller oss med en 

musikalisk frågesport/quiz. Priser kommer att utdelas.  

Kaffe och smörgås ingår i priset på 50 kr.  

Anmälan senast den 30 september till Berit Jensen 070 577 1511, eller Birgitta 

Eriksson 070 655 3472. Begränsat antal deltagare så först till kvarn gäller.  

  

Torsdagen den 11 november 2021.  

Underhållning av Uno & Geni som spelar klassiska hits från 60-tal till 2000-talet. Med 

skönsång och skickligt pianospel kommer de att förgylla dagen.  

Kaffe och smörgås ingår i priset på 50 kr.  

Anmälan senast den 29 oktober till Berit Jensen 070 577 1511 eller Birgitta Eriksson 

070 655 3472. Begränsat antal deltagare så först till kvarn gäller.  

  

Torsdagen den 9 december 2021.  

Julbord på Gullbringa golfklubb.   

Ett klassiskt bohuslänskt julbord avnjutes klockan 14:00.  

Vi samlas vid Stabbetorget klockan 13:00 där buss avgår till Gullbringa.  

Pris för bussresa och julbord 400 kronor/person.  

Anmälan senast den 26 november till Östen Lundström 070 731 0059. Begränsat antal 

deltagare så först till kvarn gäller.  

  

Styrelsen  

Ordförande: Ann-Christin Lundblad, 073 734 5711, ac.lundblad@gmail.com  

Lars-Göran Axelsson 070 321 0298, lars-goran.axelsson@telia.com  

Birgitta Eriksson 070 655 3472, farmoreriksson@gmail.com  

Berit Jensen 070 577 1511, berit.jensen@hotmail.se  

Lars Leonardsson 070 677 1570, leonardsson@outlook.com  

Östen Lundström 070 321 0298, lundstroem43@gmail.com  

  Björkekärr 10 augusti 2021.  


