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Jag letade just efter tid i almanackan och 
snubblade över ett tänkespråk, som stod nere i 
hörnet. ”Det är mänskligt att fela, men för att 
skapa kaos behövs en dator.” Så sant som det 
är sagt! I flera månader nu har vi försökt skapa 
reda i kaos sedan datorn kraschat i somras och 
en ny installerats. Det är helt enkelt makalöst 
hur mycket som kan gå fel - när man inte riktigt 
behärskar situationen. Då har vi ändå haft 
hjälp av Gunnar Hermansson, men sedan han 
lämnat så uppträder något nytt märkligt som 
det är omöjligt att förstå sig på. Det har nu 
slutat med att ett supportavtal slutits med 
säljaren och se, då blev vi av med vårt gamla 
word-program, och hur ska det gå? 
 

Men då var det dags för en körövning som 
omväxling till datoreländet och man blir glad  
igen. ”Adventstid kom till mitt ensamma hus, 
jag sätter i staken ett sparat ljus.......” sjunger vi 
bl.a. och sedan är livet glatt igen. Sången ädla 
känslor föder! 
 

Och med det sagt är det läge att berätta om 
sångkören Seniorton, som har bett att få finnas 
med i FAS. Kören har haft sin tillhörighet i 
Seniorerna, som i höst gått i graven. Den 
sjunger på äldre - och serviceboenden ca 10 
ggr/år och gör många gamla glada. Ledaren 
Olov Fahlander (013-135165) spelar gitarr till 
sången och man har en fin blandad repertoar.  
 
 

Kören hoppas på att det ska finnas några nya 

röster att värva i FAS och det hoppas jag också. 
Ta chansen att sjunga tillsammans, man 
glömmer bekymren, träffar nya vänner och 
gläder andra. Kan det vara bättre än så? 
Detta var den nya möjliga aktiviteten till våren. 
 

 

Men glöm för all del inte alla FAS-aktiviteter 
som vi är mer vana vid som ex. studiebesöken, 
som under hösten haft många nöjda besökare. 
Bilden är från studiebesöket på Linköpings nya 
Ridsportcenter. 
 
Nu har ni det nya FAS-bladet framför er och vi 
bjuder ett helt julbord att ta för sig av! 
Vi som jobbar med aktiviteterna på alla håll 
önskar med detta EN GOD JUL och ETT GOTT 
NYTT ÅR! 

Rigmor Sörensson Hernborg, ordf. 
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Måndagsklubben 
 

15 januari 
”Après un rêve” - efter en dröm 
Ella Morin, sopran, Filip Enstedt, piano 
 
29 januari  
Roliga tanter som jag mött  
Skådespelaren Eva Granlund 
 
12 februari 
Linköpings Fransiskaner - Arkeologi 
i klosterkyrka och kyrkogård 
Arkeolog Emma Karlsson   
 
26 februari 
I Fröken Frimans fotspår 
Linköpings guideklubb 
 
12 mars  
Maria Pavlovna 
Författaren Magnus Englund   
 
26 mars 
Sven Delblanc - den samhälls- 
engagerade språkkonstnären 
Författaren Leif Risberg 
 
9 april 
Kan man lita på en journalist? 
Publisher Anna Lindberg 
 

Resor 
 

13 februari, tisdag 
Norrköpings Konstmuseum och Villa Fridhem 
 

15 mars, torsdag  
Kungliga slottet och Stadsteaterns 
föreställning "Våra drömmars stad" efter 
 Per Anders Fogelströms stockholmssvit 
 
 10 april, tisdag 
Resa till Västerås 
Västerås Domkyrka och Strömsholms Slott 
 

20 - 22 maj, söndag – tisdag 
Natur- och Kulturresa till det vackra Österlen 
 

8 augusti, onsdag 
Operaresa till Vadstena 

Kultursalongen 
 

13 januari 
"Adolphson - från Tegelbacken till Österlen" 
Sören Johansson och Tomas Carlsén 

återkommer med ännu ett musikprogram. 

17 februari 
”Jag fick en idé!” 
Ann-Mari Tormalm berättar om sitt 

författarskap. 
 

Lördag 17 mars 
Torp och torpare under 1800-talet 
Kalle Bäck, professor i Historia vid Linköpings 
Universitet 
 
Lördag21 april 
FAS VÅRKONSERT i Missionskyrkan  

Vi firar 10 år med Lunnevads klassiska 

musiklinje och delar ut vårt 

Ungdomskulturstipendium för andra året. 

 

Studiebesök 
 

27 febr 
Östgötateatern 
 

17 april 
Hjärta till Hjärta 
 

3 maj 
Berggårdens vattenverk 
 

Promenader 
 
14 mars  
Promenad i Vallaskogen.  
 
28 mars  
Promenad söderut längs Stångån 
 
11 april  
Promenad i eklandskapet.  
 
25 april  
Promenad i Vidingsjöskogen. 

 
Årsmöte 

 

8 mars kl 14.00 i Wavrinskysalen

Aktiviteter i FAS våren 2018 
Översikt 
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15 januari 
”Après un rêve” - efter en dröm 
Ella Morin sjunger romanser av bl a Fauré, 
Hahn, Rangström och Strauss ackompanjerad 
av Filip Enstedt på piano 

Ella är FAS första stipendiat och presenterade    
sig för oss vid Lunnevads vårkonsert den 22 
april 2017. Efter studentexamen i Linköping 
och fortsatta musikstudier på Operastudion vid 
Härnösands folkhögskola studerar hon nu på 
Operahögskolan i Stockholm.  

 

Filip började liksom Ella sin musikaliska bana 
på mellan- och högstadiet i Folkungaskolans 
musikklasser och fortsatte till 
musikkonservatoriet i Falun och därefter till 
Vadstena Folkhögskolas musiklinje. Han 
studerar idag på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium i Köpenhamn. 
 

29 januari 
Roliga tanter som jag mött 
Eva Granlund kåserar kring damer hon mött i 
livet. 
 Eva Granlund är en professionell 
skådespelare, sjukgymnast och numera även 
butiksägare. Hon har bl.a. intresserat sig för 
mänskliga beteenden och kroppsspråk, vilket 
hon ju gjorde stor succé med vid sitt förra 
besök hos oss. 
Nu tar hon sig an ämnet "Roliga tanter som jag 
mött" - både "in real life" och på teatern, och 
vi har en garanterat en både rolig och 
intressant eftermiddag framför oss! 
 

12 februari  
Linköpings Franciskaner - Arkeologi i 
klosterkyrka och kyrkogård 
Emma Karlsson är arkeolog vid Östergötlands 
museum och är specialiserad på lämningar från 

 
 
 
 
tidsperioderna järnålder, medeltid och nyare 
tid. De senaste 10 åren har hon främst arbetat 
med undersökningar i Vadstena och Linköping, 
t.ex undersökningar av S:t Lars kyrkogård och 
en medeltida avrättningsplats i Vadstena. 
Mellan 2015 och 2017 har hon lett 
utgrävningarna vid Hospitalstorget i Linköping. 
I sin föreläsning kommer hon dels att berätta 
om franciskanermunkarna, dels redovisa fynd 
vid utgrävningarna på Hospitalstorget. 
 

26 februari                                                                                                              
I fröken Frimans fotspår 
Berit Ljunggren och Margareta Carling, 
Linköpings guideklubb 
Vi följer kvinnors kamp i Linköping för 
brödföda, bättre bostäder, utbildning och 
arbete. Och kanske inte minst för rösträtt och 
för att bli myndiga. Fröken Frimans krig är inte 
bara en TV-serie, det utkämpades på riktigt, 
både lokalt och nationellt. Vi befinner oss först 
i tiden runt första världskriget, 1914 och 1918 
och rör oss sedan fram en bit i på 1930-talet.  
 
Det råder stor oro i världen, stora delar av 
Europa är sedan flera år en blodig 
krigsskådeplats. Många står på svältgränsen, 
särskilt i städerna och när till och med 
paltbrödet tog slut, då tog kvinnorna saken i 
egna händer och började demonstrera. 
 

12 mars 
Magnus Engberg om Maria Pavlovna  
Motalaförfattaren och konstnären Magnus 
Engberg berättar om sitt författarskap och om 
den senaste boken ”Maria – Sveriges ryska 
prinsessa”, storfurstinnan i tsarväldet som 
hamnade i svenska hovet och blev svensk 
prinsessa genom resonemangsäktenskap med 
prins Wilhelm. De fick sonen Lennart, han som 
miste sin prinstitel för att han gifte sig utan 
kungens samtycke. Maria och Wilhelm skilde 
sig och Maria återvände hem till Ryssland där 
hon tvingades fly från revolutionen till ett 
spännande liv i Europa, Asien och Amerika.  
Att lära känna Pavlovna är att lära känna en 
människa ur historien som ger perspektiv på 
nutiden, säger Magnus om detta nästan dolda 
öde. 

Måndagsklubben 
Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22  

Entré 50:-  / icke medlem 60:- / eller alla föreläsningar 200:- (medlem) 
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26 mars 
SVEN DELBLANC – den 
samhällsengagerade språkkonstnären 
Leif Risberg 
Sven Delblanc (1931-1992) var en av de 

främsta svenska 1900-talsförfattarna med 

böcker som Prästkappan, Samuels bok, 

Speranza och Livets ax. Via tv-dramatisering-

arna av Hedebysviten och Kära farmor nådde 

hans verk en stor del av svenska folket. Det är 
nu 25 år sedan Sven Delblanc avled och han 
har fortfarande entusiastiska läsare, men för 
den stora publiken riskerar författarskapet att 
falla i glömska. Genom att lyfta fram hans 
språkliga mästerskap och hans engagemang i 
frågor som också idag angår oss vill jag visa att 
Sven Delblancs rika författarskap förtjänar 
många och ständigt nya läsare. 
Leif Risberg är fil lic i litteraturvetenskap och 
lektor vid Holavedsgymnasiet i Tranås. Han är 
styrelseledamot i Delblancsällskapet och 
ordförande i kommittén som förbereder 
 
 
 
 
 
 

13 januari 
”Adolphson-från Tegelbacken till 
Österlen”. 
Sören Johansson och Tomas Carlsén 
återkommer med ännu ett musikprogram. Nu 
kommer trubaduren och folkbildaren tillbaka 
med ännu en musiklegend i bagaget. 
Efterlängtad comeback enl. våra trogna 
besökare på Kultursalongen. 
 

17 februari 
”Jag fick en idé!” 
 Ann-Mari Tormalm berättar om sitt 
författarskap. 
 När Ann-Mari Tormalm pensionerades från 
skolvärlden, senast som Komvuxrektor 2003, 
kunde hon ägna sig åt det bästa hon vet -
skrivandets ädla konst. Hur detta har gått 
berättar hon nu för oss. 
 

 17 mars 
Torp och torpare under 1800-talet 
Kalle Bäck, professor i historia vid Linköpings 
Universitet, har fördjupat sig i vardagslivets  

Delblancpriset och har bland annat gett ut 
böckerna Diktaren och Målaren, om Sven 
Delblancs och Reinhold Ljunggrens samarbete 
och vänskap (tillsammans med Lars Ahlbom 
och Kewe Zahr) och Författare i Sommenbygd I 
och II (tillsammans med Kjell Johansson och 
Peter Nyberg).  
 

 9 april 
Kan man lita på en journalist?  
Anna Lindberg 
Anna Lindberg är VD för Östgöta media och 
publisher och ansvarig utgivare för ett antal av 
dess tidningar.  
En journalist gör ett val vad gäller innehåll och 
beskrivning och kan ha olika ambitioner att 
vara objektiv. Den rubrik som Anna valt har 
också en aktualitet mot bakgrund av politiska 
skeenden, bl.a. i USA. Ryssland agerar med 
inblandning av falsk information i medias egna 
källor. Vi mediekonsumenter får alltså själva i 
allt högre grad ägna oss åt källkritik och vara 
uppmärksamma på vårt val av medier. 
 
 
 
 
 
 
historia åren 1700-1950. I mitten av 1800-talet 
fanns 100.000 torp i Sverige. 1943 gick torp-
epoken i graven. Hur levde torparna, varför 
minskade antalet och vad hände sedan? 
Vi kan se fram emot en intressant och 
underhållande föreläsning om en grupp, som 
en gång utgjorde 15 procent av hela Sveriges 
befolkning. 
 

21 april   kl. 14.00       
FAS VÅRKONSERT i Missionskyrkan 
OBS! Lokalen och Ingen föranmälan! 
Vi firar 10 år med Lunnevads klassiska 

musiklinje och delar ut vårt 

Ungdomskulturstipendium för andra året. 

 

Även i år vill Lunnevads klassiska musiklinje 
gästa oss tillsammans med sin ledare Karin 
Westberg.  
Det blir som alltid en värdig våravslutning för 
FAS, som sedan tar sommaruppehåll. För 
andra året delar vi också ut vårt stipendium till 
en ung person inom det kulturella området. 

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. 
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 13 februari, tisdag 

Kort dagsutflykt med konst och lunch 
 
Vi åker till Norrköpings Konstmuseum vid 10-
tiden.Där får vi en guidad visning av utvalda, 
intressanta verk ur samlingarna, samt några 
nya bilder.  
Därefter åker vi till Kolmårdsskogen och det 
välkända, vackra, tidigare kungliga 
sommarresidenset Villa Fridhem och äter 
en god lunch. 
Vi beräknar vara hemma igen ca 15.30 
 
Obs. Anmälan senast onsd.10 Januari 2018 
Pris: ca 450:- I resans pris ingår bussresa, 
visning och lunch. 

Birgitta Isaksson            Ulf Rehme                
070-271 8898                    0730-55 0851 
 
 

15 mars, torsdag 
Stockholm, Kungliga slottet och Stadsteaterns 
föreställning "Våra drömmars stad" efter 
 Per Anders Fogelströms stockholmssvit. 
 
Vi startar med buss på morgonen och gör ett 
uppehåll på Blommenhof i Nyköping för 
morgonkaffe och macka. Vi fortsätter till 
Stockholm och på Kungliga slottet får vi en 
visning av slottets representationsvåningar. 
Därefter tar vi bussen till Stockholms kulturhus 
där vi serveras lunch i Teaterbaren. 
Klockan 13.00 har vi bänkat oss på 
Stadsteatern för att se föreställningen Våra 
drömmars stad som är en generös nytolkning 
av Per Anders Fogelströms stockholmssvit. För 
bearbetning och regi svarar Linus Tunström. I 
en bärande roll ser vi en storartad Vanna 
Rosenberg. 
Efter föreställningen serveras vi en tvårätters 
middag på angränsande Taverna EFES. Vi 
beräknas vara åter i Linköping vid 20-tiden. 
 
Pris: ca 1600:- I resans pris ingår bussresa, 
inträde, visning, morgonkaffe, lunch, middag 
samt teaterbiljett. 

Ulla-Berit Almen             Ulf Rehme                    
076 - 133 3901                    0730-55 0851  

 
 
 
 
 
 

10 april, tisdag 
Resa till Västerås och Strömsholms Slott  
 
Vi avreser vid 7-tiden på morgonen och landar 
för kaffe och smörgås i Köping inför besöket i 
Västerås domkyrka, en av landets mest anrika 
och sevärda katedraler, grundad på 1200-talet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katedralen har även maximala tre stjärnor i 
reseguiden le Guide vert. Bland bemärkta 
gravmonument finner vi Erik XIV:s grav. Vi får 
visning av kyrkan vid 11-tiden. 
 
Lunchen äter vi på restaurang Terrassen invid 
det 2002 invigda nya Konserthuset. 
 
Eftermiddagen ägnar vi åt ett av de kungliga 
slotten, nämligen Strömsholms Slott. Det 
uppfördes av Karl X Gustavs änka Hedvig 
Eleonora, hjälpt av Nicodemus Tessin d.ä. 
Slottet har fina 1700-talsinredningar och 
inrymmer en betydande samling svenskt 
måleri och är även ett viktigt hippologiskt 
centrum med gymnasium och högskola inom 
ridsport samt Arméns ridskola. 
 
Hemresan går via Katrineholm, där vi gör ett 
uppehåll för en lättare måltid. Omkring 19.30 
är vi åter i Linköping. 
 
Resans pris: ca 975:- I resans pris ingår 
bussresa, visningar och inträde, 
förmiddagskaffe, lunch och en lättare måltid på 
hemresan. 

Ulla-Berit Almén     Fredrik Ljungzell     
076-133 3901              070-210 6589 
 
 

Resor  
För anmälningsblankett och reseregler, se FAS-bladet 2017-4 eller hemsidan. 

Vi tar gärna emot anmälningar till reservplatser. 
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20 – 22 maj, Söndag – Tisdag 
Natur- och kulturresa till det vackra 
Österlen 

 
 Då bokarna slår ut och gullvivor och 
backsippor visar sina gula och blå blommor på 
Brösarps backar styr vi kosan söderut. 
 
Söndag 20 maj – dag 1 
Vi startar på morgonen och stannar för 
förmiddagskaffe vid Visans skepp i Storebro. 
Där känner vi igen alla de sånger och visor som 
vi växt upp med och kan utantill. Därefter tar vi 
lunch i Växjö med utsikt över Växjösjön. 
Fortsättningen går över Kristianstad till Kivik 
där vi dricker eftermiddagskaffe på restaurang 
Kärnhuset. I Äppelriket får vi ett guidat besök 
bland de blommande äppelträden på Kiviks 
Musteri, en upplevelse för alla sinnen. Detta 
avslutar dagen. Vi övernattar 2 nätter på det 
anrika Hotell Svea i Simrishamn, där vi får en 
tvårättersmiddag. 
 
Måndag 21 maj – dag 2 
Efter en riklig frukostbuffé är vi redo för 
Glimmingehus, Nordens bäst bevarade 
medeltida borg, där vi får en guidad tur/alt 
bildvisning för de som har svårt med trappor. 
Vi njuter av den vackra utsikten över 
Östersjön, då vi åker utefter Skånes sydostkust 
mot Kåseberga. Där äter vi lunch och vi har 
möjlighet att gå uppför backen till Ales stenar 
(Skeppssättning från Vikingatiden). 
Nu fortsätter vi till Ystad där vi tar 
eftermiddagskaffet. Därefter ser vi med guide 
hus från tolvhundratalet. Havet med fisket, 
den växande hamnen och handeln var motorn 
i Ystad. 
Vi återvänder till Simrishamn via Ravlunda 
kyrka, där vi ser Fritiof Nilsson Piratens grav. 
Tillbaka i Simrishamn får vi info om staden (där 
sillen och sillfisket varit betydelsefulla under 
lång tid) och ev en liten guidad tur. Dagen 
avslutas med middag. 
 

Tisdag 22 maj – dag 3 
Först frukost, sedan beger vi oss till Nordic Sea 
Winery, ett vineri i världsklass, där vi får 
guidning och lunch. Hemresan går via Växjö, 
där vi tar eftermiddagskaffe och guidad tur på 
Utvandrarmuseet med ”Drömmen om 
Amerika” och glasmuseet. Därefter åker vi raka  

 
 
vägen över Jönköping hem och räknar med att 
vara i Linköping ca 20.00. 
Resans pris: Ca 4 700 kr. Enkelrumstillägg 730 
kr. I resans pris ingår bussresa, inträden, 
visningar, 4 kaffe, 3 luncher, 2 middagar, 2 
hotellnätter med frukostbuffé. 

Ulla-Berit Almen            Birgitta Isaksson 
076 - 133 3901                   070 - 271 8898 
 

8 augusti, onsdag 
Operaresa till Vadstena 
 
Den så kallade" Narvabaletten" , ett  
portalverk i vår musikhistoria,  
 framfördes i Stockholm 1701 för att fira Karl 
Xll:s seger vid Narva. 
 
Vadstena-Akademien gjorde 1985 ett försök 
att framföra verket utifrån den 
tidens kända kunskap, men eftersom 
originallibrettot finns bevarat är det först nu 
som  operan kan framföras i sin helhet. Nu 
under ledning av den i Frankrike verksamma 
barockkoreografen Karin Modigh och barock- 
virituosen Dan Laurin. 
 
" Solen och Nordstjärnan" är en storsatsning 
på fransk "operabalett". 
 En krävande blandning av musik, sång, dans 
och skådespeleri. 
 
 Vi har bokat 25 biljetter.  Vi ber er att anmäla 
er till resan senast 15 februari. 
 
 Resans pris ( inkl bussresa och operabiljett )   
Ca 750 kr 
  

Ulla-Berit Almen            Birgitta Isaksson 
076-133 3901                   070-271 8898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Studiebesök (forts.) 
 

Tisdag 27 febr kl 14.00 
Bakom kulisserna 
Östgötateatern är Sveriges största regionteater 
med vackra teaterhus både i Linköping och 
Norrköping. Till Östgötateatern hör också ung 
scen /öst som har till uppdrag att spela barn- 
och ungdomsteater.  
Följ med på en visning och en historisk 
rundvandring i Linköpings teaterhus. Vi tittar in 
i loger och ser spännande scenografier. Just vid 
detta besök är det förmodligen scenografin till 
pjäsen ”Camera” som fyller scenen. Det är en 
nyskriven musical om en av tidernas stora 
filmstjärnor -  Ingrid Bergman.  
Vår guide heter Caroline Karlsson och har 
arbetat med marknadsföring inom 
Ösgötateatern i åtta år: 
I teaterns roll ingår att såväl 
engagera,debattera och ibland även 
provocera. Men inte att förglömma även att 
underhålla. Ovanför scenen i teaterhuset i 
Norrköping, står den fina devisen ”Ridendo 
dicere verum; att leende säga sanningen”. Det 
ligger mycket i det. Varmt välkomna! 
I priset för besöket ingår  kaffe/te  med något 
kaffebröd.Max 25 besökare 
Någon trappa förekommer i besöket. 

Bengt Strömqvist 
 

Tisdag 17 april kl 14.00 
Hjärta till Hjärta – från en vision till 
dagens verklighet. 
Allt började 1961 med att Sixten Widerstedt med 
fru och vänner engagerade sig i att skicka 
hjälppaket en gång i månaden till Polen. 
Sixtens vision ledde till start av Hjärta till Hjärta 
1981. Föreningen har sen dess vuxit från 30 till 900 
medlemmar. Omsättningen är årligen ca 20 
miljoner i Second Hand- butikerna, bistånd ca 6 
miljoner, 30-50 långtradare forslar gods till framför 
allt Rumänien, Bulgarien och Albanien. Föreningen 
har ca 50 anställda och ca 375 oavlönade 
medarbetare, t ex praktikanter, volontärer 
pensionärer och andra, som arbetar från ett par 
timmar i veckan till heltid. 
Margareta Klerfors , personalansvarig, har mycket 
intressant att berätta och visa upp om verkligheten 
bakom siffrornas torra fakta.  
Vi möts vid entrén till Hjärta till Hjärta, 
Attorpsgatan 10. Max 30 deltagare. 
Kaffe och en överraskning . 

K-G Ahlström 

 
 

Torsdag 3 maj kl 14.00 
Vårt viktiga vatten 
Vattnet till våra kranar i Linköping kommer 
från två vattenverk; Råberga och Berggården. 
Vi gör ett besök på Berggårdens vattenverk vid 
Glyttinge där driftstekniker  
Roger Karlsson berättar till en inledande kopp 
kaffe om vattnets väg från Motala ström, via 
pumpar och många filter innan det når våra 
kranar.   
Efter en film gör vi en vandring i anläggningen. 
Om samåkning önskas, gör anmälan i samband 
med platsbokning. Buss linje 1 stannar ca 15 
minuters promenad från anläggningen. 
Hållplats ”Sörgårdsgatan”  
I priset ingår kaffe och något därtill. Max 25 
deltagare.  

Bengt Strömqvist 
 
 
 
 
Våra onsdagspromenader börjar den 14 mars. 
Vi promenerar ungefär en timme och avslutar 
med besök på något "fik" för dem, som känner 
sig kaffesugna. Vid hällregn eller snöglopp 
ställer vi in promenaden. 
 
Start kl 10.00. 
 
14 mars Promenad i Vallaskogen. Samling på 
Kryddbodstorget i Gamla Linköping. 
 
28 mars Promenad söderut längs Stångån. 
Samling på åsidan vid Scandic hotell. 
 
11 april Promenad i eklandskapet. Vi ses vid 
CooP-huset och går över till andra sidan på 
bron, som borde vara färdigreparerad då. 
 
25 april Promenad i Vidingsjöskogen. 
Bussåkare : Tag buss 1 och åk till Hässlegatan. 
Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum och 
så sammanstrålar vi där. Ta med eget fika, så 
går vi en längre sväng mot Tinnerö.  
 
Välkomna att röra på benen hälsar  

Karin och Kerstin ! 
 

Promenader 

Nästa  FAS-blad  
kommer i senare delen av februari 
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Anmälningsavgifter: 
Endagsresa:       150:- 
Resa med övernattning:         200:- för resa 
som kostar upp till 2000:-, samt för resa som 
kostar mer, 400:-. 
Anmälningsavgiften är en del av resans pris 
men inget inbetalningskort skickas ut för 
denna. 
Ring vår expedition eller skicka in din anmälan 
(se sid 1) för önskad resa. Uppge där namn, 
adress, telefon- och mobilnummer. Av 
säkerhetsskäl tar vi tillsvidare inte anmälningar 
via mail. När du ringt till expeditionen och fått 
din plats bekräftad ska du inom två veckor 
betala den aktuella anmälningsavgiften till 
Aktiva Seniorers Plusgiro (se sid 1).  
Anmälan är bindande först sedan 
anmälningsavgiften kommit FAS tillhanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Avbokningsregler: Om du avbokar en 
endagsresa behåller vi anmälningsavgiften för 
att täcka våra administrativa kostnader. 
Härutöver kommer de kostnader som vi inte 
kan påverka att debiteras dig. Vid resa med 
övernattning behåller vi hela 
anmälningsavgiften om resan avbokas senare 
än 10 dagar före resan. Vid avbokning tidigare 
behåller vi halva avgiften. Härutöver gäller i 
båda fallen att du debiteras de kostnader som 
vi inte kan påverka. 
Resorna anordnas för föreningens 
medlemmar. 
Vid föreningens resor sker på- och avstigning 
endast vid Ekoxen eller Cupolen och vid 
angivet resmål. 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Reseregler 

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. 

Årsmöte 
Årsmöte 2018 äger rum 8 mars kl 14.00 i 
Wawrinsysalen. Glöm inte att anmäla dig 
med tanke på fikabrödet. 


