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I år fyller Björken 30 år. Det firar vi bl.a. genom denna jubileumsutgåva av 

Björkbladet med glimtar av vår utveckling. På bilden Björkens teatergrupp som 

med varierande personuppsättning funnits i sju år och blivit ett mycket 

uppskattat inslag i föreningens verksamhet. Här skålar man efter framgången 

med den senaste pjäsen Vad ska vi göra med farmor? Från vänster Birgit 

Eriksson, Eva Börjesson, Monica Rydh, Bror Wessberg, Ulla Tingström, Anders 

Kåbjörn, Lisbeth Örgård. Sittande Margareta Esping. 



År 2010 Björken 25 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkens positiva medlemsutveckling har fortsatt och vi är nu en av de 

föreningar i vårt distrikt som ökar mest. Detta i ett läge när de flesta 

pensionsföreningarna i vårt distrikt och även i förbundet minskar. Bilden är från 

Björkens 25 årsjubileum och visar våra tre senaste ordförande Anders Kåbjörn, 

Monica Rydh och Gunnar Junhag. 

År 2011 Mattcurlingen startar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Björkens mattcurling startade samtidigt som Hindås nya sporthall stod färdig. Vi 

har fått och får hela tiden nya medlemmar genom mattcurlingen som kommunen 

sponsrar med mattor och stenar. Att kommunen uppskattar vår verksamhet visas 

genom beslutet att förse oss med en tredje matta. Bilden visar en stilstudie av 

Lennart Nygren som organiserar spel och underhåll av material. 

 



År 2013 Nu har vi program för våra medlemmar nästan varje dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är kvaliten i vårt stora utbud av program och aktiviteter som lockar nya 

medlemmar och gör att vi får behålla dem vi redan har. Vi vet genom vår 

medlemsenkät att medlemmar vill ha intressanta program och trevlig 

underhållning. Att vi lyckas visar medlemmarna genom sin höga närvaro på 

Valvet och Hindås församlingshem. Dessa fyra damer i 2013 års festkommitté 

får symbolisera det arbete som måste till i köket för att medlemmarna ska känna 

sig mätta och glada på våra fester och tillställningar. Från vänster Lena Luckey 

Lundgren, Margareta Esping, Mona Winberg och Marianne Werre. 

 

År 2015 KPR allt viktigare 

 

En viktig uppgift för en pensionärs-

förening är att arbeta för äldres 

hälsa, boende, vård och omsorg.  

Det gör Björken genom att vara med 

i Härryda kommuns pensionärsråd 

KPR, där kommunens politiker och 

föreningsrepresentanter regelbundet 

träffas och diskuterar dessa aktuella 

frågor. Här kan vi i Björken ställa 

våra krav och framföra synpunkter 

på kommunens service. På bilden 

vår doktor Marianne Ambjörn som   

efterträder Monica Rydh efter många 

års engagerat arbete i KPR. 

 

 



 

Ordförandeord 

Vid ett sammanträde på Hindås församlingshem 1985 bildades vår förening 

under ledning av Bohusdistriktets ordförande Edvard Taube. Till Björkens förste 

ordförande valdes Torsten Krooke och i ett brev hälsade förbundets 

sekreterare Margareta Ohly föreningen välkommen till Sveriges 

Folkpensionärers Riksförbund som förbundet då hette. Björkens ordförande 

sedan dess har varit Åke Rundin 1991-1997, Gunnar Junhag 1998-2000 och 

Monica Rydh 2001-2009.  

Från start var vi 15 medlemmar och idag är vi 131. 

Här är några viktiga punkter som på senare år bidragit till en stark 

medlemsutveckling och gett vår förening en tydlig profil: 

 Björkens teatergrupp som för sjunde året uppför en ny pjäs under 

ledning av Monica Rydh. 

 Björkbladet med Ulla Tingström som redaktör som för sjätte året 

månadsvis informerar medlemmarna om vår verksamhet. 

 Den populära mattcurlingen som för fjärde året varje onsdag i 

sporthallen leds av Lennart Nygren. 

 Det stora programutbudet med månadsmöten på församlingshemmet, 

tisdagsaktiviteter, torsdagsträffar och lördagsfester på Valvet som 

programkommittén svarar för under ledning av Mona Winberg. 

 Sittgympan som varannan torsdag leds av Margareta Esping. 

 Och sist men inte minst Björkens frågor om äldres boende, vård och 

omsorg som vår doktor Marianne Ambjörn driver i KPR, det viktiga 

kommunala pensionärsrådet. 

Genom det forskningsprojekt som genomförts i Bohusdistriktet vet vi att en 

förenings framgång är direkt beroende av föreningsstyrelsens förmåga att 

organisera verksamheten och stimulera medlemmarna till aktivt deltagande. Så 

arbetar Björkens styrelse som med gott resultat delegerar ansvar och 

arbetsuppgifter till olika kommittéer och funktionärer. 

Anders Kåbjörn 
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