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PÅSKLUNCH 2 APRIL

Månadsmöte 30 mars
Härryda kommuns egen
trubadur Ingvar
Gunnarsson underhöll.

Valvet 7 april. En sagolik resa i vårt grannland
Norge. Harald Ottertun berättar och visar
bilder från sin resa till Nordkap.

Valvet 21 april.
Lena Forsberg berättar
denna gång om en resa
från Kairo genom
öknen till Östra Sahara
och visar upp ytterligare
ett par av sina fina figurer.

Fina handgjorda kort till bemärkelsedagar.
Se även ordförandeord.

Ordförandeord
Nu vill jag berätta om en kulturell aktivitet som sker i det tysta och inte alla våra
medlemmar känner till:
När vi fyller jämna år 75, 80, 85, 90, 95 osv. brukar Björken genom Birgit
Hurdén skicka ett gratulationskort. På sidan tre i Björkbladet visas en
översiktsbild med elva kort som vår kortkommitté nyligen har producerat. Det är
inte vilka kort som helst utan handgjorda små konstverk med växlande motiv.
Jag vet att kommittén som består av Birgit Hurdén, Ann-Marie Kåbjörn och
Lena Luckey Lundgren tycker att det är roligt att göra korten och att de lägger
ner all sin kreativitet på detta. Förhoppningsvis gläds också mottagarna av att få
ett unikt handgjort kort på sin födelsedag och då fyller aktiviteten ett lovvärt
syfte.
Andra kulturella aktivteter som lever i högsta grad är Björken teaterverksamhet.
Den 28 april uppfördes ånyo pjäsen Vad ska vi göra med farmor, denna gång på
Björkelid i Rävlanda och den 7 maj spelar vi upp på Ekdalagården i Mölnlycke.
Som ordförande när jag en förhoppning att den nybildade Björkkören ska
komma igång så fortast möjligt. Varför inte på en kommande julfest. För många
år sedan nu så hade vi vår egen Lucia med tärnor, stjärngossar och jultomtar, ett
mycket uppskattat uppträdande.
Nu har vi avslutat mattcurlingens vårprogram, säger Lennart Nygren. Vi har
spelat 17 onsdagar och varit i snitt över 16 deltagare. (Som mest 22 stycken).
Den 16 september drar vi igång igen och spelar varje onsdag 1000-1300 fram till
16 december.
Ja, nu känns det verkligen att våren har kommit. Samtidigt är Björkens
vårprogram i och med månadsmötet den 4 maj är avklarat. Det kan kanske
kännas lite vemodigt för en del av oss att inte få träffa våra Björkkompisar på ett
tag. En tröst är då Björkens sommarträffar på Valvet, lättsamma och trevliga,
och ger oss möjligheten att umgås. Vi har inga bestämda program men den som
vill bidra med något får gärna göra det.
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