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Björkbladet
Informationsblad för SPF Seniorerna Björkens medlemmar

Den 6 augusti gjorde Björken en 3 - dagarsresa kors och tvärs genom Österlen
Och här är utsikten från vårt hotell
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26 augusti lördagsfest på Valvet

Spansk afton med sangria och paella. Efterrätten bestod av brulépudding. Sedan kaffe med
chokladbit
Kenneth Holmström i högform spelade musik från vår tid 1950- och 60-talen, bl. a. Wild Cat
Blues och Apache.
Ingen kunde hålla fötterna stilla under bordet. Kan man ha det bättre.
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Kulturprogrammet på tisdagar på Valvet
Leds av Ulla Svensson, Ann-Marie Kåbjörn, Marianne Ambjörn i samarbete med
Vuxenskolan
26 september
Vi gör en mjukstart och inleder vår kulturcirkel med att Ulla Svensson läser om
Karin Larssons i Sundborn brev till sin mamma. Det kan bli inledningen till nästa
års program om kvinnor som bakom sina framgångsrika män ändå lyckats skapa
sig egna karriärer.
10 oktober
Vi diskuterar glas, olika sorter och kvaliteter och visar exempel. Alla som vill kan ta
med en sak som vi kan prata om. Detta kan leda till att vi sedan gör en dagsutflykt
till ett glasmuseum.
24 oktober
Vi fortsätter med glas och gör en översikt av svenska glasbruk som finns och
funnits och även kända glaskonstnärer. Sedan gör vi eventuellt en 3-dagarsresa till
Kosta och bor på det nya hotellet med SPA och glasutställning under vattnet.
7 november
Vi diskuterar möbler och pratar om möbelstilar, deras epoker och visar ett
exempel på proveniensens betydelse för värdet.
21 november
Vi fortsätter med möbler, tillverkare och kända möbelkonstnärer. Vi gör eventuellt
dagsutflykter till muséer i Göteborg med omnejd.
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Ordförandeord
Så är vi igång med Höstprogrammet. På förfrågan har vi för den intresserade tagit
fram en förteckning som visar programmen i fallande datumordning.
Som ni ser på sidan 3 i detta blad så presenterar vår nya kulturkommitté med Ulla
Svensson, Ann-Marie Kåbjörn och Marianne Ambjörn ett mer detaljerat
kulturprogram för tisdagarna. Nu hoppas jag detta ska stimulera och aktivera
många av våra medlemmar för de flesta av oss har nog prylar hemma som vi inte
vet vad vi ska göra av.
Våra bokade lunchföreställningar på Göteborgs stadsteater blev snabbt slutsålda
till medlemmarna. Till våren vågar vi kanske boka fler biljetter.
När det gäller Björkens egen teaterverksamhet så efterlyser vi intresserade som
vill vara med i teatergruppen. Hör av er till mig så förmedlar jag ditt namn till
Björkens regissör Evert Winberg och Monica Rydh som tillsammans väljer vilken
pjäs vi ska spela och vem som ska spela det olika rollerna.
Läste i Härryda-Posten att nu ska äldre med stora vårdbehov få möjlighet till
hembesök av läkare. I sommar startade projektet mobil närvård i Härryda
kommun. Det låter ju bra.
Till sist vill jag framföra ett tack till Marianne Werre och hennes medhjälpare som
överraskade alla närvarande på lördagsfesten den 26 augusti på Valvet med
musikunderhållning återigen av Kenneth Holmström som med sin spelarglädje fick
oss att komma ihåg vår glada ungdomstid.
Anders Kåbjörn
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