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Bertil Ottertun hanterar fiolen med bravur
på årsmötet i Rävlanda 2 februari.

Valvet 10 februari,
Vår ”husläkare”
Marianne Ambjörn
informerar om mediciner
och dess verkningar på
gott och ont.

Måndagen 23 februari besökte vi kyrkan i Billdal
En lycklig teatertrupp firar med ett glas ”champagne”
efter succén,

Valvet 24 februari.
Lennart Nygren, van segelflygare berättar om hur man
kommer upp i luften och ner igen och varför det fungerar.

Åh vilken
fest, vilken fest.
Lördagsfest 28/2
Valvet,
Mona Winberg
och Marianne
Werre i köket.

Ordförandeord
Plötsligt händer något nytt, det klickar till, en ny idé föds och konkretiseras. Så var det i
lördags den 28 februari på Björkens lördagsfest på Valvet. Lennart Henning avvek från sin
vana att deklamera av dikt av värmlänningen Gustav Fröding och valde i stället Zacharias
Topelius dikt ”Sov du lilla vide ung” som alla känner till och kan utantill. Spontan sång
uppstod i stämmor. Och så förverkligades en gammal tanke att bilda en kör i Björken. Vi får
se om Marianne Ambjörn och Harald Ottertun med flera sätter igång. Det finns många fina
sångröster som vill vara med.
Allt fler vill vara med på våra lördagsfester, denna gång blev anmälningslistan övertecknad.
Vi får av säkerhetsskäl bara vara 30 personer samtidigt på Valvet.
Det gäller också våra tisdags- och torsdagsträffar på Valvet. När vår husläkare Marianne
Ambjörn berättar om ett aktuellt ämne är intresset stort och när Lennart Nygren tar oss med
på en ”flygtur” med ett av flygklubbens segelflygplan känns det nästan som om man är med
däruppe i luften
.

Året har börjat bra och vi får nya medlemmar. Mattcurlingen har stor uppslutning och
Lennart Nygren funderar till och med på att utvidga verksamheten med en tredje matta. Vi
får se.
På årsmötet den 2 februari valdes Göta Källerfelt in i styrelsen med uppgiften att bli ny
redaktör för Björkens hemsida. Hon ersätter successivt Lena Luckey Lundgren som utvecklat
vår hemsida sedan start.
Styrelsens sammansättning:
Anders Kåbjörn, ordförande 0301 - 320 66
Mona Winberg, vice ordförande 031 - 91 79 35
Ulla Tingström, sekreterare 0703 - 68 95 34
Harald Ottertun, kassör 0301 - 106 84
Marianne Ambjörn, ledamot 0703 - 10 14 54
Margareta Esping, ledamot 0301 - 443 51
Göta Källerfelt, ledamot 031 - 91 66 64
Lennart Nygren, ledamot 0301- 109 95
Marianne Werre, ledamot 033 - 28 94 46
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