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Resa till Gotland. På stranden fanns dessa ”gubbar” som bevakar eller
hälsar välkommen till denna vackra ö.

4 maj , församlingshemmet Hindås
Den sista månadsträffen på våren
Vår ”gamle vän” trubaduren
Lars-Eric Frendberg underhöll
med sång och musik och roliga
historier.

Månadsmöte i
församlingshemmet den
7 september
Språkprofessor Lars-Gunnar
Andersson undervisar oss i
språkbruk. Lärorikt och
roande.

.

2 glada Gotlandsresenärer som fått hjul under fötterna

Valvet 8 september. Evert Winberg berättar om svenskens liv och
leverne under 1600-1700 talet.

Ordförandeord
Nu är vi igång igen.
Sommarträffarna på Valvet har varit välbesökta. Alla medlemmar har fått
höstprogrammet med posten och kunnat ta del av Björkens programutbud som
redan börjat genomföras.
Vi var många som hade roligt när Lars-Gunnar Andersson svarade på våra
språkfrågor om ord, deras ursprung och varierande användning vid vårt första
månadsmöte på Hindås församlingshem. På Valvet har vår historieintresserade
Evert Winberg gett oss en bild hur svenskarna levde förr i världen och Gullacks
Advokatbyrå har påmint oss om hur viktigt det är med testamente vid
förändringar i våra liv. Värdshuset Spinnaren i Rydal var utflyktsmål när 25
medlemmar samåkte i bilar för att äta deras sopplunch i vacker miljö och sedan
besöka museet.
Och vår populära mattcurling har startat.
I år är det 30 år sedan Björken bildades. Just nu pågår förberedelserna för vår
jubileumsfest på Hindås församlingshem lördagen den 24 oktober. Har du inte
anmält dig så gör det nu. Festen är kraftigt subventionerad.
PRO Björketorp som har samma upptagningsområde som vi firade 50
årsjubileum den 21 augusti och hade inbjudit vår förening att delta med två
personer. Undertecknad och Ann-Marie deltog och vi svarade med att bjuda
två av deras medlemmar till vårt jubileum. SPF Seniorerna och PRO är två
organisationer som samarbetar för att tillvarata pensionärernas intressen när
det gäller pensioner, boende, vård och omsorg. Men vi konkurrerar med våra
programverksamheter om att få pensionärerna som medlemmar i våra
respektive föreningar. Dock är det inget som hindrar att man är medlem i båda.
Anders Kåbjörn

