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Det blev en härlig sommar!
En del klagar men inte jag! Lagom varmt och
så slapp man så mycket trädgårdsskötsel då
torkan gjorde jobbet!
Som vanligt så har sommaren bjudit på
kulturupplevelser, framför allt då teater och
musik. Väl värt att nämna är förstås operan i
Vadstena. En fantastiskt charmig föreställning
med vacker musik och underbara röster! Detta
för mig osökt till tanken om att vi år inte hade
någon FAS-resa till Vadstena och operaföreställningen. Förra året beslutade maken

kan få njuta av Vadstena-Akademiens små
under. Jag misstänker att många inte kommit
iväg i år. Det är så bökigt att köra hem i natten- i år regnade det dessutom hela vår färd mot
Norra Vi. Hemskt!!
Mera musikupplevelser blir det i höst. Den 18
september bjuder Måndagsklubben på härliga
toner med klarinett och gitarr, 18 oktober kan
man få uppleva musikal i Stockholm och så
avslutar vi 11 december traditionsenligt hösten
med lucia i Domkyrkan.

och jag att 2017 åka med FAS. Vi träffade
resedeltagarna då vid vårt årliga besök och
tyckte att det skulle vara kul och praktiskt. Men
så orkade inte vår duktiga arrangör i år och vi
hann inte ta tag i det just då. Nu efterlyser jag
någon/några som skulle vilja ordna
operaresa framöver så att alla som vill

När jag läser igenom vårt program för hösten
så tycker jag som alltid att ”i år blir det bättre
än nånsin”! Jag hoppas att ni ska tycka
detsamma och hitta något som passar och
komma och lyssna och umgås i god FASanda.Välkomna ska ni vara!
Rigmor Sörensson Hernborg, ordf

Adress: FAS-Föreningen Aktiva Seniorer
Storgatan 40
582 23 Linköping
Telefon: Expedition 013-12 41 21
Medlemsavgiften för 2017 är 100kr

Expeditionstider: tisd, onsd, torsd 9.3011.30
Plusgiro: 93 72 33 - 5
e-post: info@faslinkoping.se
Hemsida: www.faslinkoping.se
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Aktiviteter i FAS hösten 2017
Översikt

Måndagsklubben

Kultursalongen
16 september
Om kommunpolisens arbete.
Kommunpolis Joel Gerdin

18 september
"RAIN-REFRAIN" - Duo Dialog
Klarinettisten Dan Larsson och gitarristen Magnus
Grönlund.

14 oktober
Potatis från Peru till idag.
Potatisambassadör Kari Pettersson, Bjälbo.

2 oktober
Bildning i populärkulturen?
Biträdande professor vid Linköping universitet
David Ludvigsson.

11 november
Mindfullness – hokuspokus eller sunt förnuft?
Jonas Ridderström, Vårdnäs Stiftsgård.

16 oktober
Raoul Wallenberg och de internationella
hjälpaktionerna i Budapest 1944-45
Professor emeritus Klas Åmark

9 december
Litteratursalong
Kerstin Fridén, Fredrik Ljungzell och Hjördis Wallin.

30 oktober
Helmers vals
Författaren Aino Trosell

Studiebesök
Torsdag 7 september
Tredje chansen att borda Esperanza

13 november
Den stora berättelsen
Chefred Widar Andersson

Tisdag 17 oktober
Smedstad ridsportcenter, en ny sevärdhet i
Linköping.

27 november
Vad händer med stadens gröna rum?
Matilda Wretling Linköpings kommun

Tisdag 14 november
Guidat besök i Linköpings Slotts -&
Domkyrkomuséum

11 december kl 15.00 OBS tiden!
Musik , lyrik och Linköpings Lucia i Domkyrkan.

Studiecirkel
Historiecirkeln i höst har rubriken Aktuell historia

Resor
Torsdag 21 september
Resa till Vadstena, Landsarkivet och Heliga Hjärtas
Kloster
OBS! Anmälningstiden gick ut 8 juni

Promenader
13 september
I eklandskapet
27 september
På kyrkogården

Onsdag 18 oktober
Stockholm, Musikalföreställningen Billy Elliot
OBS! Anmälningstiden gick ut 8 juni

11 oktober
I Vidingsjöskogen

Söndag 3 december
Adventsgudstjänst i Älvestad kyrka och julbord på
Vadstena Klosterhotell

25 oktober
Längs Stångån
? november
Ljuspromenad i staden
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Måndagsklubben
Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22
Entré 50:- / icke medlem 60:- / eller alla föreläsningar 200:- (medlem)

18 september
"RAIN-REFRAIN" - Duo Dialog

16 oktober
Raoul Wallenberg och de internationella
hjälpaktionerna i Budapest 1944-45

Duo Dialog som består av
klarinettisten Dan Larsson
och gitarristen Magnus
Grönlund är Sveriges
ledande ensemble för
klarinett och gitarr. De
turnerar flitigt i hela landet
och även utomlands. En
rad svenska kompositörer
komponerar direkt till Duo
Dialog. Ensemblens
senaste CD, "Winterreise",
tillsammans med sångaren
Jakob Högström tilldelades
toppbetyg och topplacering i radions CD-revyn och
utsågs i fackpress till en av det årets bästa klassiska
CD-skivor.

Professor emeritus Klas Åmark
När Nazityskland ockuperade Ungern 1944 sändes
folk till Budapest för att bygga upp hjälpaktioner,
som Raoul Wallenberg och Röda korsets Friedrich
Born. Andra fanns redan på plats. Schweizaren Carl
Lutz, svensken Valdemar Langlet och den påvlige
nuntien Angelo Rotta grep tillfället i flykten och
gjorde vad de kunde för att hjälpa Ungerns judar,
ibland med fara för eget liv. De genomförde den
största samlade hjälpaktionen för judarna under
Förintelsen. En av dem, Raoul Wallenberg, blev
snabbt världsberömd, de andra glömdes mer eller
mindre bort. Först långt senare fick de berättigad
uppmärksamhet. Åmark använder ny forskning och
numera tillgängligt källmaterial för att beskriva
hjälparbetet. Om Wallenberg har det skrivits
mycket, men det finns ingen aktuell skildring av de
olika hjälpaktionerna, vad de hade gemensamt och
vad som skilde dem åt.
Professor emeritus Klas Åmark, Historiska
institutionen Stockholms universitet var
koordinator för forskningsprogrammet Sveriges
förhållande till nazismen, Nazityskland och
Förintelsen. Han publicerade 2011 boken Att bo
granne med ondskan, som 2016 kom ut i en
reviderad och utökad pocketutgåva (Bonniers
2016).

Programmet som Duo Dialog presenterar vid
konserten 18/9 har titeln "rain-refrain", en rubrik
som kan vara passande en eftermiddag i
september. Konserten tar sitt avstamp i Kristina
Forsmans originalkomposition för klarinett och
gitarr som har just titeln "rain-refrain", ett stycke
musik som är vackert, gungande meditativt och
doftar en del jazz. Från svenska regndroppar letar
sig programmet vidare och hamnar till slut i något
helt annat; glödhet argentinsk tango av mästaren
Astor Piazzolla.
Gitarren med sin rikedom av färg och klang och
klarinetten med de stora dynamiska möjligheterna
ger förutsättningar för en variationsrik och
spännande kammarmusikupplevelse! Välkomna !

30 oktober
Helmers vals
Författaren Aino Trosell
berättar om sitt författarskap
och sin senaste roman Helmers vals. Helmer föds i
Malung 1902 och lämnar
socknen första gången när han
som tioåring blir påkörd av en
kälke och skadas så att han
tvingas fara till Falu lasarett där
han lämnas ensam bland sjuka vuxna. Pojken tynar
nästan bort men kommer egendomligt nog tillbaka
till livet tack vare Titanic-katastrofen. Vi får följa
Helmer genom nästa hela nittonhundratalet,
historier ur den enskildes liv, om folkrörelser och
krig, om personlig dramatik, fattigdom, arbete,
kärlek, död och liv. 1949 föds en dotter

2 oktober
Bildning i populärkulturen? Historiska
dokumentärfilmer som kunskapsförmedlare och underhållning
David Ludvigsson är biträdande professor i historia
vid Linköpings universitet och ordförande för
Historielärarnas förening. Han har i sin forskning
ägnat sig både åt historieundervisning och åt
moderna medier. I sin doktorsavhandling
diskuterade han en rad tv-program av de
legendariska medarbetarna på Sveriges Television,
Hans Villius och Olle Häger.
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”jäntungen”, som när hon växer upp skäller på
Helmer för att han aldrig städar och ”för att han är
som han är”. Hon har slutat skälla nu. Romanen är
en fantastisk - stundtals tragikomisk - berättelse om
en älskad far. Många kommer att känna igen sig.

driver lokalt arbetet med hur dokumentet ger vi
övergripande inriktningar för utvecklingen av
parkerna, dvs. vi går inte in på exakt utformning.
Det är dock ett viktigt dokument som beskriver
varför det är viktigt med torg och parker i staden,
vilka vi behöver bevara och utveckla och vilken typ
av miljöer vi behöver. Vi behöver ju en blandning av
olika typer av miljöer! 2015 påbörjade vi arbetet
med översiktsplanen. Under sommaren 2016 var
planen ute på samråd och då var det möjligt att
lämna synpunkter på planförslaget. Nu bearbetas
dessa och vissa kompletterande utredningar görs.

13 november
Den stora berättelsen
Widar Andersson är chefredaktör på Folkbladet.
Sju dagar i veckan skriver han Folkbladets ledarsida
(oberoende S). Tre dagar i veckan medverkar Widar
med krönikor i Corren. Tidigare i sitt liv har han
bland annat arbetat på Hasselakollektivet i
Hälsingland med unga missbrukare och kriminella,
suttit i riksdagen för S i Gävleborg (1991-98) och
haft utredningsuppdrag på Socialdepartementet.
Under flera år på 1990-talet var Widar ordförande
för Friskolornas Riksförbund.

Jag är utbildad landskapsarkitekt på Sveriges
lantbruksuniversitet i Alnarp och har arbetat på
översiktsplaneavdelningen på Linköpings kommun
sedan 2011. Huvudsakligen har jag arbetat som
projektledare för framtagandet av fördjupade
översiktsplaner för orter i Linköpings kommun. Det
är därför extra roligt att få arbeta med Linköpings
mötesplatser- innerstadens torg och parker som
har en tydlig koppling till de gröna frågorna som
ingår i min utbildning.

Till detta kan lämpligen läggas (text av Gunnar
Hermansson): Kan Den stora berättelsen om vårt
samhälle, författad av varje parti men också av
organisationer och politiskt intresserade individer
vara kärnan för en ny form av lågmälda politiska
samtal? Detta som komplement till politiska
debatter och med avsikt att beröra och öka
medborgarnas engagemang och intresse för
politiska frågor.

11 december kl 15.00 Obs tiden !
Musik , lyrik och Linköpings Lucia i
Domkyrkan

27 november
Vad händer med stadens gröna rum?
Matilda Wretling Linköpings kommun
Jag arbetat med en översiktsplan, Linköpings
mötesplatser - innerstadens torg och parker. I det

Kultursalongen
Lördagar kl 14.00 NTO-Wawrinskysalen Snickaregatan 2A
Entré 50:- /icke medl 60:-/inkl. kaffe och bröd. Föranmälan till FAS-exp. Se sid 1.

16 september
Om kommunpolisens arbete.

polisen ska komma närmare medborgaren inte
minst genom medborgardialog och
medborgarlöften. Han berättar om hur polisen och
andra kan arbeta brottsförebyggande och
trygghetsskapande och hur den lokala
problembilden för Linköping ser ut. Joel kommer
även att berätta om brott som i större utsträckning
drabbar äldre samt hur man själv kan agera
förebyggande mot de brotten.

Joel Gerdin är kommunpolis i
Linköpings lokalpolisområde vilket
inkluderar Linköping-, Åtvidaberg,
Kinda och Ydre kommun. Att vara
kommunpolis innebär att ansvara
för att bygga upp en strukturerad
lokal samverkan med polis,
kommun och civilsamhället. Joel
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andra. För närvarande arbetar han med det
spännande uppdraget att utveckla Vårdnäs
Stiftsgård för Svenska Kyrkan.

14 oktober
Potatis från Peru till idag.
Potatisambassadör Kari Pettersson, Bjälbo, är
landets enda kvinnliga potatisambassadör. Hon och
maken Anders odlar massor med potatis på den
sandjord, som finns i trakten och som tidigare
utgjordes av sjöbotten.
Det blir spännande information om nya rön om
potatisens introduktion i Sverige och om den
hälsobringande knölen!

Jonas har utbildning inom ekonomi och
marknadsföring, samt inom området ”våra
mänsklga resurser”. (Human Resources) Tjugo års
erfarenhet från hotell- och resebranschen, bland
annat som VD för First Hotels i Skandinavien och
hotell Ekoxen i Linköping. I flera år har han, i eget
företag, arbetat med verksamhets- och
varumärkesutveckling

11 november
Mindfullness – hokuspokus eller sunt
förnuft?

9 december
”Litteratursalong”.

Erfarenheter från flera
generationers sätt att se på livet,
ger oss inspiration, och påverkar
det sätt vi ser på oss själva och på
de människor vi möter i våra liv.
Jonas Ridderström berättar om sin
syn på ”vanligt folkvett” och
värdskap, mot både sig själv och

Kerstin Fridén, Fredrik Ljungzell och Hjördis Wallin
återkommer med spännande läsupplevelser
inklusive något av nobelpristagaren i litteratur.

Resor
För anmälningsblankett och reseregler, se FAS-bladet 2017-2 eller hemsidan.
Vi tar gärna emot anmälningar till reservplatser.

Torsdag 21 september
Resa till Vadstena, Landsarkivet och Heliga
Hjärtas Kloster
Vi lämnar Linköping vid 9-tiden och besöker först
Landsarkivet i Vadstena. Här får vi visning under ca
en och en halv timme av arkivets personal.
Vadstenaarkivet är landets äldsta från 1899 och
svarar för Jönköpings, Kalmar och Östergötlands
län. Sedan 2010 är arkivet en del av Riksarkivet.
Bland många uppgifter ansvarar Landsarkivet för
kyrkoarkiv och folkräkning; här finns också
Nationell Arkivdatabas.

följs av flera bönestunder och slutar kl 17.00 med
Vesper (aftonbön) och sist kl 20.15 Completorium
och Vigilia (nattbön).
Omkring kl 16 återvänder vi med vår buss till
Linköping.
Pris: ca 600:I resans pris ingår bussresa, visningar och lunch.
Anmälningstiden gick ut 8 juni.

Lunchen intar vi på välrenommerade Ombergs
Turisthotell med hänförande utsikt över
Vätterlandskapet.
Vid 14-tiden gör vi ett besök hos Mariadöttrarna i
Heliga Hjärtas Kapell, där vi får vägledning av
systrarna. Här lever de ett ”enkelt liv i bön och
arbete”, latinets ora et labora, i stort efter den
helige Benedikts regel. Den dagliga gudstjänsten
börjar kl 06.10 med Laudes (lovsång, morgonbön),

Fredrik Ljungzell
Birgitta Isaksson
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070-2106985
0702-718898

Onsdag 18 oktober
Stockholm, Musikalföreställningen Billy
Elliot

Studiebesök
Kostnad/besök vanligen 50:-. Ibland med
dryck och tilltugg. Ej medlemmar betalar 10:extra och deltar i mån av plats. Anmäl till vår
expedition. Beställda platser betalas till
Plusgirot. Se sid 1. Betalningen ska vara FAS
tillhanda senast 2 veckor före besöket.
Säg till på expeditionen om du vill ha
transporthjälp och betala 20:- till chauffören.

Vi startar från Linköping 12.30 och kommer till
Stockholm ca 15.30. Då intar vi en välkomponerad
trerättersmiddag med måltidsdryck och kaffe på
Taverna Efes vid Brunkebergstorg. Efter en kort
promenad är vi på stadsteatern.
18.00 börjar föreställningen Billy Elliot på
stadsteatern. Det är en livsbejakande musikal med
musik av Elton John.
Billy är 12 år och växer upp tillsammans med sin
pappa, storebror och mormor i en liten gruvstad i
norra England. Det är tidigt 1980-tal och tillvaron
bister. Hans svåra uppväxt förändras när han
upptäcker en värld som han aldrig kunnat drömma
om.
Musikalen har fått strålande kritik efter premiären i
Malmö hösten 2015, ”fantastisk dans och
fantastiska barn och fantastisk koreografi”, ”en
ovanligt meningsfull musikal” och ”en fröjd för
ögat”.
Föreställningen slutar ca 21.00 och då återvänder
vi till Linköping.
Anmälningstiden gick ut 8 juni.
Resans pris: ca 1350:I resans pris ingår bussresa, middag och
musikalbiljett.
Ulla-Berit Almén 076-1333901
Fredrik Ljungzell
070-2106985

Torsdag 7 september kl 14.00
Tredje chansen att borda Esperanza
Besöken på Esperanza är en succé, så det blir
tredje gången gillt! Alla som vill vara med måste
anmäla sig, även om de som stod som reserv på
vårens lista!
Esperanza ligger fortfarande förtöjd på samma
ställe i Stångån, just där Nygatan möter
Strandgatan. Kaptenen, Ann-Marie Brengdal, har
mycket att berätta om färden hit från Hollands
kanaler och om nuvarande verksamhet som ett
unikt åretruntinslag i Linköpings krogvärld.
Vi tar en kaffetår och kaka ombord.
Max 32 deltagare
K-G Ahlström

Tisdag 17 oktober 14.00
Följ med till Smedstad Ridsportcenter.

Söndag 3 december
Adventsgudstjänst i Älvestad kyrka och
julbord på Vadstena Klosterhotell
I år firar vi adventsgudstjänsten i Älvestad kyrka, en
kyrka som 2007 drabbades av en förödande brand.
Före gudstjänsten får vi en initierad skildring av
dramatiken vid branden och hur
återuppbyggnaden har gått till. Samtidigt bjuds vi
på kyrkkaffe.
Julbordet intar vi på Vadstena Klosterhotell.
Pris för resa och julbord är ca 650 kr.
Ulla-Berit Almén
076-1333901
Ulf Rehme
0730 55 08 51

Smedstad Ridsportcenter ger alla, ung som äldre,
bredd som elit, möjligheter att ägna sig åt ridsport.
Vi får en guidad tur av anläggningens chef, Ulrika
Eriksson. Alla begivenheter ligger på markplan.
Vill Du veta mera är det enklast att googla på
Smedstad Ridsportcenter.
Centret ligger väl synligt i Smedstad mitt emot vid
Korpvallarna. Man hittar till anläggningen via buss
17, hållplats Ortgatan samt med en längre
promenad via buss 1, hållplats Hässlegatan. Andra
möjligheter är cykel eller bil. Hiss eller trappor tar
oss upp till cafeterian för en kopp kaffe/te och en
kaka. Max 30 deltagare
K-G Ahlström
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Tisdag 14 november kl 14.00
Möt medeltiden mitt i Linköping

Studiecirkel

Vi gör ett guidat besök i Linköpings Slotts- &
Domkyrkomuseum, beläget i slottet med anor från
1100-talet. Här stiger vi in i Biskop Bengts torn från
1200-talet och ser resultatet av arkeologernas
arbete. Vi tar del av Domkyrkans historia, som en
av nordens mäktigaste och vackraste katedraler. I
museets skattkammare visas ett stort antal unika
och underbara textilier från sent 1300-tal och
framåt, samt kyrkligt silver från flera århundraden.
Vi påminns om Slaget vid Stångebro och Linköpings
blodbad och får också en möjlighet att träffa
Gustav Vasa och Biskop Brask vid en julmiddag
1523. Museet är handikappanpassat men saknar
eget café. Man erbjuder sig dock att servera kaffe
alt te med bulle och kaka för 35 kronor om detta
beställs samtidigt med platsbokningen för besöket.
Bengt Strömqvist

Aktuell historia onsdagar varannan vecka 14.00 –
ca 15.45 Cirkeln omfattar 6x2 studietimmar.
Kostnad 300:- Cirkelledare är Sten Andersson.
Start onsdag 27 september. Lokal Storgatan 40.
För deltagare från vårens cirkel som vill fortsätta i
höst krävs återanmälan till FAS-expeditionen.
Medlemmar i FAS har 100 kr i rabatt på
Medborgarskolans dagcirklar.

Lämna adress!
För att vi vid behov snabbare, enklare och billigare
än idag ska kunna komma i kontakt med våra
medlemmar uppmanar vi alla som har att lämna
mailadress, hemtelefon och mobilnummer till
expeditionen, gärna via mail.

Vi tar gärna emot förslag på studiebesök
bengt.a.stromqvist@gmail.com , 0702-331664 och
K-G noviskg@gmail.com , 013 -15 57 28.

Nästa FAS-blad
kommer strax före jul.

Promenader
Bergenresan

Våra onsdagspromenader börjar den 14
september. Vi promenerar ungefär en timme och
avslutar om möjligt med besök på något "fik" för
dem som känner sig kaffesugna. Vid hällregn eller
snöglopp inställs promenaden. Start kl 10.00

1 – 5 juli.
Resan blev tidigt fullbokad och vid avresan var vi
fortfarande 46 deltagare som i gynnsamt väder
anträdde den långa inledande färden till norska
skidorten Geilo. Vår chaufför var Stefan, en av
Vikingbuss delägare, som säkert förde oss framåt
genom vackra Värmland och ett alltmer
tunnelspäckat och dramatiskt norskt landskap.

13 september Promenad i eklandskapet.
Bussåkare: Tag buss 17, hållplats Ortgatan eller
buss 1, hållplats Hässlegatan. Medtag fika.
27 september Promenad på kyrkogården. Vi träffas
vid blomsteraffären i hörnet av Storgatan och
Kaserngatan.

Efter en god övernattning väntade tågresan med
Bergenbanan över Hardangervidda och dess högsta
punkt Finse 1245 meter över havet. Här kunde
kalfjället med ganska mycket kvarvarande snö och
häftiga vattenfall beskådas. Tyvärr stördes denna
färd av trängsel ombord pga en miss i tågbolagets
platsbokning. I Bergen bodde vi två nätter på
samma bekväma hotell.
Den tredje dagen inleddes med en rundtur som gav
en god inblick i staden Bergens sevärdheter och
snabba utveckling. För turister är denna stad bland
det mest populära i Norden. I Griegs Troldhaugen
gjorde vi ett uppskattat besök, fick en intressant
beskrivning av ställets lokalguide om
kompositörens liv och verk, och kunde vandra runt
i denna vackert prunkande anläggning.

11 oktober Promenad i Vidingsjöskogen.
Bussåkare: Tag buss 1 och åk till Hässlegatan.
Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum och så
sammanstrålar vi där.
25 oktober Promenad längs Stångån.
Vi träffas vid Scandic hotell på åsidan.
? november Ljuspromenad i staden för att se på
eventuellt ”vinterljus”.Datum anges när vi vet mer
om stadens planer.
Välkomna att sträcka på benen önskar Karin och
Kerstin.
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Utöver de planerade inslagen enligt
programmet fick vi under eftermiddagen
tillfälle att lägga in dels ett besök på
Bryggens museum som redovisade
intressanta fynd från medeltid och
hansatid, dels en färd med Flöjbanen, en
markbaserad gondolbana, som förde oss
många intresserade 320 meter upp till en
utsiktsplats där man har en vidunderlig
utsikt över staden, fjällen och vattnen.

alltför allvarliga skador. Som tur var fanns
Stefan kvar på land och kunde snabbt
bistå med torra kläder. Ganska snart
anlände polisen för utredning av
händelseförloppet. Småningom kommer
ansvarsfrågan mellan rederi och
hamnmyndighet att utredas.
Vikingbuss har genom Stefan på ett
föredömligt sätt agerat rådigt och
effektivt, tagit
behövliga kontakter
och tillställt alla
deltagare brev med
utredning av
händelsen och även
en viss kompensation.

Den fjärde dagen
bjöd på mer än
önskvärd dramatik.
Anlända till orten
Gudvangen, djupt
ner mellan imponerande bergssidor,
dit solen inte når så
många timmar per
dag inträffade en obehaglig händelse. I
samband med påstigning av fartyget, som
skulle föra oss på en trevlig rundtur på ett
par fjordar, brast plötsligt själva rampen,
som då rymde många blivande
passagerare. Troligen blev belastningen
för stor och troligen fanns det någon
svaghet i konstruktionen. Hur som helst
hamnade rätt många av våra medlemmar i
det kalla vattnet men alla räddades utan

Denna dag slutade
därför med att vi
istället för vyer under fjordkryssningen fick
fortsätta med buss genom världens
längsta tunnel, 24,5 km, till Gol där vi
övernattade. Sista dagen blev den
egentliga hemresedagen genom
Värmland. En hel del positiva upplevelser
kan vi dock konstatera men det är tråkigt
att olyckan i Gudvangen skulle drabba
våra medlemmar.
Fredrik Ljungzell
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