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Björkens kör Björktrastarna sjunger Björkens visa av Bror
Wessberg.
Från vänster: Marianne Werre, Margareta Esping, Marianne
Ambjörn, Ann-Marie Kåbjörn och Harald Ottertun.

Månadsmöte 5 oktober i Församlingshemmet
Käthe visade sin garderob som innehöll det mesta man kan önska sig i
ögonfägnad från sent 1800-tal och fram till 60-talet. Vackra och välarbetade
plagg med många detaljer samt tillhörande tidstypiska skor, hattar och väskor.
Maken Kjell spelade på flygeln från tiden det begav sig – mycket uppskattad
mannekänguppvisning.

Jubileumsfesten 24 oktober på Hindås församlingshem
Vi var 58 personer som
firade Björkens 30 års
jubileum med 3 rätters
middag.
Efter en kort historik om
Björkens historia
avtackades personer som
särskilt bidragit till Björkens
fina medlemsutveckling.
Särskilt inbjudna gäster
var Lasse och Berit
Lindberg från PRO.

Ordförande Anders
Kåbjörn tackar Mona
Winberg och
Marianne
Werre för deras
org anistion
och genomförande
av hela festen.

För underhållningen svarade bl.a.
trubaduren från Landvetter Stefan
Wijkmark.

Ordförandeord
Vårt 30 årsjubileum är överstökat och nästa stora jubileum blir först om 10 år.
Många av oss kommer kanske inte att vara med då men jag hoppas att
föreningen fortsätter att vara attraktiv och dra till sig nya medlemmar. Av
naturliga skäl måste vi tänka så för om vi inte får lika många nya medlemmar
som dem som av naturliga anledningar faller ifrån så blir föreningen mindre, vi
får sämre ekonomi och därmed mindre pengar att göra bra program och om vi
blir färre så blir det också svårare att få tillräckligt många personer som kan och
vill vara med i styrelse och kommittéer eller på andra sätt hjälper till när det
behövs. Nu är vi 133 medlemmar och vi får stadigt nya som hör av sig och vill
vara med i Björken.
Nyckeln till vår framgång hittills är den stora bredden i vår verksamhet, ovanlig
för en så liten förening som vår. Vi får allt fler kulturella inslag på våra möten.
Björktrastarna har gjort sin debut (se framsidan). Det skedde på jubileet då
kören gav oss en spontan uppskattad förövning. Vi önskar kören all lycka till
och det finns plats för fler som vill vara med. Björkens teatergrupp har kommit
igång med repetitionerna av pjäsen Hos Doktorn med premiär nästa höst. Och
vår skollärare Lennart Henning fortsätter att ge oss andlig spis på våra möten
genom att deklamera värmländska dikter, denna gång berättade han om Dan
Anderssons tragiska bortgång samt läste sedan Helgdagskväll i timmerkojan,
Den 30 oktober ställde Björken upp med två lag i SPF Seniorerna
Bohusdistriktets DM i mattcurling som denna gång gick av stapeln i Henån.
Våra spelare var Marianne Werre/Harald Ottertun och Ulla Britt Skarin/Morgan
Cart-Lamy. Nu när vi inom kort får en tredje matta att spela på så får varje lag
fler tillfällen att tävla, intresset kommer att öka och kanske vi kan skicka fler lag
nästa år.
En framgångsrik höst avslutas med Björkens julbord på Hindåsgården lördagen
den 6 december 13.00 – 15.00. Välkomna!
Björkbladets redaktion
Ulla Tingström, redaktör
0703 - 68 95 34
Hemsida: SPF Seniorerna Björken Hindås

Mona Winberg
0707 171589

Anders Kåbjörn
0301 - 320 66

