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         Vi är kanske inte ensamma!? 
Bilden visar hur ett amerikanskt stridsflygplan har videofilmat ett 
oindentifierat flygande föremål på 7500 meters höjd.   

På månadsmötet den 1 oktober berättar Magnus Ottertun om 
bakgrunden till Pentagons hemliga UFO-program; AATIP (Advanced 
Aviation Threat Indentification Program)  
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      USA:s försvarsdepartement Pentagon 

 
 

 
   

Undersöker det amerikanska försvaret oidentifierade flygande 
föremål? 
Svaret, i ett offentligt uttalande från USA:s försvarsdepartement, är: Ja. 
 
Samtidigt släpper Pentagon sekretessen på videoupptagningar från 
stridsflygplan där amerikanska piloter häpnar vid mötet av ufo:n. 
 
Ufo Sverige 
Det är väldigt sällan man ser en video från amerikanska stridsflygplan 
som är såpass tydlig, säger Clas Svahn, reporter på Dagens Nyheter och 
vice ordförande i ufo Sverige, en organisation som samlar in och 
granskar uppgifter om ufo-observationer. 
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          Invigningsfest på Stationshuset 

  

  

             

            Nu firar vi flytten till Hindås nya stationshus 
Den 11 september firar vi flytten till Hindås ”nya ”stationshus. Det gör vi 
med en rejäl invigningsfest med god mat och dryck och underhållning av 
Tonsteget med Mia, Bert och Lennart som bjuder på joddling, historier, 
allsång och visor/schlager allt efter våra önskemål. 
  
           Björken dansar och ler 
Nu kan vi ta en svängom på det stora dansgolvet om vi vill. 
  
                  Alla ska med 
Kom du också. Vi är ca 130 medlemmar. Vi har en lokal som kan ta oss 
alla.  
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Ordförandeord 

Till detta utskick av Björkbladet medföljer ett brev där jag ber om medlemmarnas 
e-postadresser. Läs brevet och följ instruktionerna. Alla medlemmar har ännu inte 
e-post och det är naturligtvis frivilligt för dem som har.  

Kostnaderna för vår verksamhet ökar nu när vi inte längre kostnadsfritt kan vara i 
Valvet då kommunen har sagt upp lokalen och vi måste betala lokalhyra på Hindås 
station. Därför kan tider komma då vi i stället för postala utskick av tryckta 
program och Björkblad måste skicka dessa med e-post i stället. Men vi är inte där 
ännu och Björken ekonom i är god.  

Styrelsen har påbörjat sitt arbete med att planera verksamheten 2019.  

I Vårprogrammet kommer vi ha fyra förenings/månadsmöten (måndagar) och åtta 
kulturprogram (tisdagar), alla tolv varvade med underhållning av olika slag. Och vi 
fortsätter med mattcurling, resor och teater.  

Har du synpunkter på Björkens verksamhet och konkreta förslag till enskilda 
program så hör av dig till mig eller någon annan i styrelsen. Det finns alla 
möjligheter att påverka. 

Styrelsens nuvarande sammansättning är: 

Anders Kåbjörn, sekr. och ordf. 0706 05 62 37, anders.kabjorn@gmail.com 
Marianne Werre, vice ordf. 0703 70 70 30, m.werre42@gmail.com  
Harald Ottertun, kassör 0737 45 44 88, harald.ottertun@hotmail.com 
Göta Källerfelt, ledamot 0703 98 52 89, gota.kallerfelt@gmail.com  
Lennart Nygren, ledamot 0738 20 76 10, lennart.nygren301@gmail.com 

 
Vänligen 
Anders Kåbjörn 
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