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Björkens mattcurlinggäng tar halvtidspaus med en fika i
Hindås idrottshalls cafeteria.

Mycket uppskattad underhållning av Refräng och Co. på
månadsmötet den 7 mars i Hindås församlingshem

Den 29 mars på Valvet var det allsång med Björktrastarna under
ledning av Evert Winberg. I allsången deltog alla närvarande och
vi hade fantastiskt trevligt.

Utsökt påsklunch 24 mars på Valvet.

Björkens ordförande Anders Kåbjörn i sin påskkavaj ser nöjd ut efter
påsklunchen. Här till vänster flankerad av Ann-Marie och Leif Thorell. Till
höger skymtar Lena Luckey Lundgren och Kerstin Lind (något skymd av
påskriset).

Populär ostprovning med portvin på Valvet den 1 mars.

Lena Luckey Lundgren och Tuula Ohrankämmen serverade tilltugg.

Ordförandeord
Stämningen är hög på våra månadsmöten i församlingshemmet, träffarna på
Valvet och mattcurlingen i Idrottshallen. En eloge till alla funktionärer som
leder eller hjälper till i dessa verksamheter. Ni gör ett jättefint jobb.
Medelåldern i Björken är också hög, 79 år. Vi får nya medlemmar men fler
lämnar oss av naturliga orsaker. Därför är medlemsrekrytering en viktig
arbetsuppgift för vår styrelse. Unga pensionärer är en målgrupp som vi nu
söker nya vägar att nå och kontakta, personer som så småningom kan ersätta
oss äldre i styrelser och kommittéer. Det blir en grannlaga uppgift för den
medlemskommitté som styrelsen måste försöka få till.
Men styrelsen har också ett stort ansvar för att vårda kontakterna med äldre
medlemmar som av olika anledningar inte alltid kan vara med på våra träffar
och varken får Björkbladet eller läser Björkens hemsida på nätet. Även detta en
uppgift för en medlemskommitté.
Den 29 mars blev en underbar kulturdag på Valvet. På programmet stod
“Allsång med Björktrastarna med ackompanjemang av Evert Winberg” som
också hade med sig en repertoar av utvalda sånger för oss alla att sjunga.
Ömsom allsång ömsom körsång alltså. Inspirerad av situationen tog Leif Thorell
fram sitt munspel och höjde stämningen ytterligare. Men inte nog med det.
Lennart Henning var i högform och läste tänkvärda dikter ur sin stora fatabur.
OJ, oj, oj ett så fint program.
Anders Kåbjörn
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