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På Alla hjärtans dag den 14 februari berättade Marianne Ambjörn 
inför ett fullsatt Valvet om hur våra hjärtan fungerar och vad vi kan 
göra för att må bättre.   



 
 

 

Ett möte gör sig inte självt  

Det krävs noggrann planering för att allting ska fungera. Marianne 
Werre ansvarar för våra månadsmöten på måndagar i Hindås 
församlingshem. Tuula Ohrankämmen är tillsammans med Lena 
Luckey Lundgren och Margareta Esping ansvarig för tisdagarna på 
Valvet. Och för torsdagarna och lördagsfesterna på Valvet svarar 
Marianne Werre och Mona Winberg.     

        

Här tackar Marianne Were årsmötets ordförande Anders Norlin för 
väl genomförda förhandlingar.  
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Fler avtackningar 

 

 

 

Till vänster tackar Björkens ordförande föreningens allt i allo 
Margareta Esping för hennes tid i styrelsen. Margareta fortsätter att 
leda sittgympan och hjälpa till med allt praktiskt arbete i föreningen. 

Till höger får föreningens kassör Harald Ottertun en lika stor bukett 
som tack för allt arbete med att skapa ordning och reda i Björkens 
redovisning och medlemsregister.  
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Ordförandeord 

Det välbesökta årsmötet den 6 februari inleddes av vår doktor  
Marianne Ambjörn som är Björkens representant i Härryda kommuns 
kommunala pensionärsråd KPR. Hon berättade om vad som 
avhandlades på det senaste mötet i kommunen och hur det berör oss 
i vår del av kommun när det gäller äldres boende och mat. Genom 
Marianne kommer vi att på våra månadsmöten kunna följa 
framstegen.  

En minnesstund hölls sedan för de medlemmar som lämnat oss under 
det gångna året och Bertil och Margareta Ottertun spelade 
stämningsfull musik på fiol och piano. 

Till mötesordförande valdes Anders Norlin som liksom förra året 
ledde oss igenom den digra föredragningslistan. Styrelsens ledamöter 
är desamma som tidigare förutom att Anita Langseth efterträder 
Margareta Esping som ingår i valberedningen i stället. Tyvärr är 
sekreterarposten vakant t.v. sedan Ulla Tingström blivit sjuk. Därför 
söker vi nu med ljus och lykta efter en sekreterare som kan 
administrera vårt arbete i styrelsen. Ulla kommer även 
fortsättningsvis vara Björkbladets redaktör när hon kommer tillbaka. 

Anders Kåbjörn 

 
Björkbladets redaktion 
Ulla Tingström, redaktör Mona Winberg Anders Kåbjörn 
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