
1 
 

"Nu ska jag berätta. Det kom inget FAS-blad till 
någon i februari!  Vi i styrelsen tänkte till och fann 
att två utgåvor av FAS-bladet egentligen är repriser 
och det kostar att skicka brev idag. Men roligt att 
få, säger någon;  men SMS-påminnelser då? Vi får 
följa med tiden och lära oss uppskatta något nytt 
och vi tycker att vi fått mycket god respons på 
SMS-en. 
 
Lite nytt finns i nya bladet -  läs resereglerna väl 
och glöm inte att betala och anmäla förhinder till 
studiebesöken i god tid. Det finns alltid en 
förhoppningsfull kö och vi kommer gärna med full 
uppsättning till studiebesöken. 
 
Apropå studiebesök så har vi mist KG men vunnit 
Bengt! Så besöken lever gott vidare men skulle må 
väl av ännu någon glad senior med idéer till Bengts 
hjälp. 
 
Nytt är också att man hädanefter kan anmäla sig till 
aktiviteter via mejl. 
 
Årets årsmöte blev en trevlig tillställning, som 
vanligt. Efter snabba förhandlingar sjöng vår kör 
trevligt för oss och meddelade då även att man nu 
kallar sig Fasetten. Kul! 
Fredrik Ljungzell och Ingvar Bengtson avgick ur 
styrelsen och så även Håkan Arne. De avtackades 
sedvanligt med konsertcheckar. Sören Lindgren 
lämnade över valberedningsansvaret till Lilian 
Ralphsson. 
I styrelsen finns nu som vice ordf. Gunilla Björn och 
som ledamot Leo Wijkmark. Vår nyvalde kassör 
Erik Berg blev direkt efter valet allvarligt sjuk, så 
Ingvar Bengtson arbetar  t.v. i hans ställe. 

 
 

På årsmötet beslutades att  åter dela ut vårt 
ungdomskulturstipendium på 10.000:-. I år gick 
stipendiet till konstnären Julius Nord och han 
mottog sin check 

 
vid vårkonserten 24 april då Lunnevads klassiska 
gren för 10-e året uppträdde med fantastisk sång 
och musik. 
Förutom att önska er  en underbar sommar så vill 
jag även ta tillfället i akt och tala om att vi strax 
efter sommaren, så tidigt som 1 september,  är  i 
selen igen och det i nya fräscha lokaler i Fontänen. 
Vi får en liten nystart med Kultursalongen, med 
nyrenoverade lokaler, fler platser och 
förhoppningsvis några fler musikevenemang. Detta 
möjliggörs av lokalens storlek och av att vi fått en 
riktig kännare, Leo; i vår grupp. Denna första 
säsong har vi fått ta de datum vi kunnat få så det 
blir lite udda lördagar, som ex.  Alla helgons dag 3 
november. Så passa på att pricka in den! Vi startar 
med Tombola. 
 
Allt gott i sommarsolen alltså! 

Rigmor Sörensson Hernborg, ordf. 

    

 

FAS- bladet 2018-1 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping  2018-05-26 

 

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

Expeditionstider: tisd, onsd, torsd 9.30- 11.30   

 Expeditionen stängd  14 juni - 20 augusti  
Plusgiro: 93 72 33 - 5 
e-post: info@faslinkoping.se  (expeditionstid) 
Hemsida: www.faslinkoping.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faslinkoping.org/
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Måndagsklubben 

 
17 september 
Carl Michael  Bellman - Fredmans Epistlar 
Svante Lagman, Hans Sjögren, Lars Westerberg 
 
1 okt 
Arbetarrörelsens kulturarv 
Margareta Ståhl 
 
15 oktober  
Malmens  helikopterflottilj idag 
Lasse Jansson 
 
29 oktober 
Blir man bitter när man blir gammal ? 
Jacob Carlander 
 
12 november 
Furste av Norden -Kristian II 
Erik Petersson 
 
26 november 
Charles Emil Hagdahl - östgöte, läkare och 
den moderna svenska kokkonstens fader 
Stefan Hammenbeck 
 
10 december 
Musik, sång, lyrik och Linköpings Lucia 
 
 

Resor 
 

17-18 september måndag-tisdag 
Kalmar 
Två dagar med historiska upplevelser 
 
10 oktober onsdag 
Bergslagen 
Grythyttan och Loka Brunn 
 
11 november söndag 
Stocholm 
Museet Vikingaliv och operan Don Quijote 
 
2 december söndag 
Adventsfirande i Gränna 

 
 
 
 
 

          Kultursalongen OBS Ny lokal!!! 
 
1 september 
TOMBOLA 
Invigning av ”nya lokalen” Fontänen 
tillsammans med musikgruppen Tombola. 
Olov Öberg, Ola Lager och Johnny Johansson. 
 
6 oktober  
Niklas Lillman berättar och samtalar om 
Stiftelsen ”Tappra Barn” 
 
3 november 
Med musiken som verktyg 
Lukas Hatcher  
 
1 december 
Litteratursalong 
Kerstin Fridén, Fredrik Ljungzell och Hjördis 
Wallin 
 
 

Studiebesök 
 
4 oktober tisdag 
Östgötateatern  bakom kulisserna – repris 
 
13 november tisdag 
Hur renas avloppsvattnet? 
Besök på Tekniska verkens avloppsreningsverk. 
 
4 december tisdag 
Välkomna till Correns redaktion 
 
 

Promenader 
 
12 sept Eklandskapet 
 
26 sept Vallaskogen 
 
10 okt Vidingsjöskogen 
 
24 okt Längs Stångån 

 
? nov Ljuspromenad 
 

Aktiviteter i FAS hösten 2018 
Översikt 
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17 september 
Carl Michael  Bellman - Fredmans Epistlar 

Svante Lagman, Hans 
Sjögren och Lars 
Westerberg vill 
förmedla den sjudande 
och sprakande världen i 
Fredmans Epistlar till 
vår tid. Epistlarna är inte 
helt lätta att förstå för 
nutidsmänniskan, men 

genom att dramatisera framförandet, och ge 
en del språkliga ledtrådar, vill musikanterna 
väcka  liv i gestalter och händelser i 1700-talets 
Stockholm. 
 
 
 
1 Oktober 
Arbetarrörelsens kulturarv   
   Margareta Ståhl - som är uppvuxen i 
Linköping - har varit arkivarie vid 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i 
Stockholm i nästan 30 år men har också 
disputerat i visuell kommunikation vid 
Universitetet i Linköping. Hennes avhandling 
handlar om den tidiga arbetarrörelsens fanor. 
Hon har också forskat på och skrivit böcker om 
arbetarrörelsens mötesplatser Folkets Hus och 
Folkets Parker och om arbetarkonst. Hennes 
föredrag kommer huvudsakligen att handla om 
och visa bilder på arbetarrörelsens materiella 
kulturarv såsom Folkets Hus och Folkets Park, 
fanor och arbetarkonst med några nedslag i 
Linköping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 Oktober   
Helikopterflottiljen i dag  

Lasse Jansson är kommunikationschef på 
helikopterflottiljen i Malmslätt. Han kommer 
att tala om hur försvarsmakten i dag använder  
de cirka 50 helikoptrar man disponerar. Han 
kommer dessutom att berätta en del om vad  
som för övrigt finns på Malmen utöver 
helikoptrar. Inte många vet att försvarsmakten 
på Malmen är Linköpings 7:e största 
arbetsgivare. 
 
 
 
29 Oktober 
Blir man bitter när man blir gammal ? 
Om bitterhet som livets fallgrop 
Jacob Carlander 

Bland psykologer, 
filosofer, poeter och 
författare möter vi 
ibland tanken att 
ålderdomen på ett 
särskilt sätt tycks vara 
förenad med risk för 
bitterhet och cynism. 

Stämmer det? Kan det inte vara tvärtom; att 
man som äldre blir vidsynt och fördragsam? I 
den här föreläsningen ska vi försöka reda ut 
begrepp och föreställningar och kanske hitta 
en karta för vidare tankar. 
Jacob Carlander är leg. psykoterapeut. 
 
 
 
 

Måndagsklubben 
Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22  

Entré 50:-  / icke medlem 60:- / eller alla föreläsningar 200:- (medlem) 
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12 November 
Furste av Norden - Kristian II 

I Furste av Norden låter Erik 
Petersson oss möta Kristian II 
- tyrannen -  i ett helt nytt 
ljus, bortom blodbaden. 
Varför är inte Norden ett 
enda land i dag? Kristian står 
21 år gammal i en vacklande 
union när han av sin nyckfulle 
far skickas till unionens västra 

delar, till Oslo och Bergen. Han slits mellan de 
nordiska ärkebiskoparna och adeln i Skåne och 
på Jylland, teokratin i Trondheim, fria bönder 
och mäktiga jordägare i Mälardalen. Det är en 
internationell värld, där hela Europa spelar roll 
och lägger sig i. 
Kristian var huvudfigur i den strid om Norden 
som kom att forma oss ända till i dag, fem 
hundra år senare. Men de som vann ville inte 
att vi skulle få veta vad som gick förlorat. De 
hade alla skäl att dölja vad som hände under 
dessa omvälvande år. 
Erik Petersson (f 1985) är författare, fil dr och 
forskare i historia vid Linköpings Universitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 november 
Charles Emil Hagdahl - östgöte, läkare och 
den moderna svenska kokkonstens fader 
Stefan Hammenbeck 
 
Charles Emil Hagdahl (1809-1897) föddes i 

Linköping och blev 
läkare i Uppsala. Han 
medverkade till 
reformering av svensk 
fångvård och bättre 
djurhållning, men är 
idag mest känd för sitt 
mästerverk 
Kokkonsten som 
vetenskap och konst, 
som utgavs första 
gången 1879.  

Hagdahl testamenterade konst och pengar till 
Linköping stads museum för skön konst, sedan 
1984 en del av Östergötlands museum. 
Vår föreläsare Stefan Hammenbeck är fil dr 

och konstintendent vid Östergötlands museum 
 
 
 
10 december 
Domkyrkan 

Musik, sång, lyrik och 
Linköpings Lucia  
Vi avslutar 
traditionsenligt 
höstterminen med ett 
stämningsfullt program 
i ord och ton i vår 
vackra katedral. Vi får 
lyssna till Sara Michelin, 
orgel, Jonas 

Ridderström, gitarr och sång, och Hjördis 
Wallin recitation. Naturligtvis får vi också 
besök och skönsång av Linköpings lucia med 
tärnor. 
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1 september 
TOMBOLA 

Invigning av ”nya lokalen” Fontänen 
tillsammans med musikgruppen Tombola. 
Olov Öberg, Ola Lager och Johnny Johansson. 
   
TOMBOLA, är sedan ca 30 år en sång-och 
musikgrupp verksam i Linköping. 
Under ett års tid hinner man med ett 40-tal 
framträdanden på allt från servicehus till 
organisationer av olika slag. De tre 
musikanterna garanterar en upplevelserik 
timma med blandad musik, Brel-Taube-
folkvisor mm. 
TOMBOLA står för ”blanda och ge”, ett 
valspråk passande för gruppens syn på vad 
man vill erbjuda publiken. 
 
6 oktober 
En idé som blev verklighet 
”Barn som har det svårt på ett eller annat sätt 
behöver all hjälp de kan få”. Den tanken dök 
upp i huvudet på Niklas Lillman när han en dag 
2010 satt hos frisören och läste en artikel om 
välgörenhetsgolf som anordnats i 
Stockholmstrakten. Han förde tanken om en 
egen insats vidare till sina två vänner Magnus 
Johansson och Micke Berggren. Alla tre med 

olika bakgrund 
och 
erfarenheter 
men med  
brinnande 
intresse för 
barn som 

behöver hjälp. Resultatet ser vi idag åtta år 
senare: Stiftelsen ”Tappra Barn” som med stöd 
från över 500 partners hittills skänkt över fem 
miljoner kronor till bland andra 
Barndiabetesfonden, Ronald McDonalds hus, 
Tjejjouren Beata och Jontefonden i Göteborg. 
Hur har detta varit möjligt? 
Grundaren till verksamheten, Niklas Lillman, 
kommer att berätta och samtala om detta. 
 
Del av dagens entréavgifter utgår som ett stöd 
till Tappra Barns verksamhet. 

 
 
 
 
 
 
3 november 
Med musiken som verktyg 
Vi upplever under hela livet musik i olika 
former. Hur påverkas vi som individer av 
musik? Kan musik vara läkande?  
 

Musikterapeuten Lukas 
Hatcher har, under sina 
8 år i USA  arbetat med 
människor i olika 
grupper, äldre, yngre , 
utåtagerande, 
funktionsnedsatta mfl. 
De första fyra åren  
bestod av 

heltidsstudier i musikterapi på universitetet i 
Hattisburg, Mississippi USA.  Lukas kommer att 
berätta om sina erfarenheter av hur musiken 
påverkar oss i olika situationer.  Vid sidan av 
sitt arbete som musiklärare på 
Kungsbergsskolan, driver han, tillsammans 
med sin hustru, eget företag i 
musikunderhållning. 
 
 
 
1 december 
Litteratursalong 
Kerstin Fridén, Fredrik Ljungzell och Hjördis 
Wallin 
 
 Även i år inbjuds till Litteratursalong i ”vanlig 
ordning”, dvs Kerstin Fridén, Fredrik Ljungzell 
och Hjördis Wallin ger oss spännande inblickar 
i litteraturens värld. Om det blir någon 
nobelpristagare i år, så får vi höra om det 
också. Vi ser fram emot att möta våra kunniga 
proffsläsare och ta del av deras berättelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultursalongen 
Lördagar kl 14.00 Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32  

Entré 50:- /icke medl 60:-/inkl. kaffe och bröd. Föranmälan till FAS-exp. Se sid 1. 

OBS! NY LOKAL!!! 
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17-18 sept  
Kalmar 
En resa rik på historiska upplevelser. 
 
Vi startar med buss vid halv åttatiden, dricker 
förmiddagskaffe på vägen och når Kalmar i tid 
för lunch på restaurang Ångkvarnen på Kalmar 
Läns Museum. Under eftermiddagen blir vi 
guidade på två utställningar. Dels får vi ta del 
av berättelsen om Regalskeppet Kronans 
undergång 1676 utanför Öland under en 
drabbning mellan den svenska och den 
förenade dansk-holländska flottan. Dels får vi 
en inblick i den brutala massaker som för 1600 
år sedan drabbade invånarna i Sandby borg på 
Öland. Bland annat får vi se de enastående 
vackra smycken som hittills hittats. Mellan 
visningarna gör vi ett avbrott för 
eftermiddagskaffe. 
Vi bor på Calmar Stadshotell, beläget vid 
Stortorget. Där avslutar vi dagen med en 
trerätters middag. 
Nästa dag efter frukost gör vi en stadsvandring 
med temat makten och 1600-talet, då vi bland 
annat visas Sveriges förnämsta barockkyrka. 
Med bussen tar vi oss därefter till Kalmar Slott, 
som är landets bäst bevarade renässansslott. 
 
Här får vi två guidningar. Under visningen av 
Paradvåningen får vi höra om slottets 800-
åriga historia. Vi får också en visning av den 
daVinci-utställning som pågår och som ryms i 
åtta salar. Här kan vi uppleva fullskaliga 
tolkningar av Leonardo da Vincis tidlösa 
uppfinningar och studier av hans ikoniska 
konst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På slottsrestaurangen serveras vi lunch och på 
eftermiddagen anträder vi hemfärden. Efter 
ett kaffestopp beräknas vi vara hemma vid 19-
tiden. 
 
Pris ca: 2900:-  Enkelrumstillägg: 250:- I resans 
pris ingår bussresa, visningar, tre kaffe, två 
luncher, en middag samt en hotellnatt med 
frukost. 
Observera att anmälan till resan måste ske till 
FAS expedition senast den 7 juni. 
Anmälningsavgiften 300 kr inbetalas till FAS. 
FAS expedition har sommarstängt efter 14 juni. 
Därefter får eventuella frågor ställas till 
reseledarna: 

Ulf Rehme                     Fredrik Ljungzell 
 070-355 0851                070-210 6985 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resor  
För anmälan se reseregler sid 10 eller hemsidan. 
Vi tar gärna emot anmälningar till reservplatser. 
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10 okt  
Bergslagen 
Dagsutflykt till Bergslagen 
 
Grythyttan och Loka Brunn.Vi tar en kort 
kaffepaus på uppresan och beräknar vara 
framme till lunchen på välkända Grythyttans 
Gästgivaregård kl. 12.00.Därefter går vi till 
"Måltidens hus" . 
 

 
 
 Paviljongen som representerade Sverige på 
utställningen i Sevilla 1992 och sedan med Carl 
Jan Granquists stora intresse blev flyttad hit 
för att i dag vara ett centrum för 
måltidskunskap och värdskap. Vår guide 
berättar om verksamheten där idag. Om 
hotell- och restauranghögskolan, 
kokboksmuseet, gastronomiska teatern och en 
matservering. Vi far sedan söderut till 
närbelägna Loka Brunn. Kurorten som givit 
människor avkoppling, livskraft och hälsa 
sedan 300 år tillbaka. Besöket där börjar med 
en " kaffebuffe'" innan guiden  visar oss runt 
och berättar om brunnens historia och de olika 
möjligheter som erbjuds idag för vila och 
rekreation. Vi beräknar vara hemma igen kl. 
20.00. 
Pris ca 800kr 
I resans pris ingår bussresa, visningar, lunch 
och kaffebuffé. 

Birgitta Isaksson          Ulf Rehme 
070-271 8898                  070-355 0851 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 nov  Söndag 
Stockholm 
Museet Vikingaliv och operan Don Quijote 
 
Vid 8-tiden avreser vi från Linköping och på 
vägen mot Stockholm dricker vi kaffe på 
Blommenhof i Nyköping. Väl framme i 
huvudstaden åker vi ut till Djurgården, där 
ytterligare ett museum har etablerats, 
nämligen Vikingaliv. Kl 11 får vi inledningsvis 
en presentation under 20 minuter om 
vikingatid och vikingaliv, därefter vandrar vi 
runt på egen hand, alternativt gör en tur med 
det museet kallar för Ragnhilds Saga, ett 
levandegörande av den tidens bondeliv. 
 
Ca kl 13 tar vi vår buss för den korta resan till 
Villa Källhagen, där en god lunch med två 
rätter väntar oss i separat matsal. 
 
Efter lunchen vänder vi kosan mot Södermalm 
vid 15-tiden för att i god tid komma till 
Folkoperan på huvudstråket Hornsgatan. Här 
bjuds vi på en minst sagt uppfräschad, 
fyrahundra år gammal roman i form av en 
opera om antihjälten Don Quijote, skapad av 
den franske tonsättaren Jules Massenet år 
1910. Som vanligt slåss huvudpersonen 
Riddaren med bistånd av väpnaren Sancho 
Panza mot väderkvarnar och räddar änkor, och 
som vanligt är det fritt fram om tolkningar av 
skeendet, mycket inspirerat av den berömde 
Gustave Dorés illustrationer. Karl Johan 
Karlson svarar för denna uppsättning på 
Folkoperan. I rollerna ser vi bland andra Lars 
Arvidson, Marcus Jupither och Katija 
Dragojevic. 
 
Efter föreställningen åker vi hemåt och 
beräknas vara åter i Linköping ca kl 21. 
                     
Resans pris: ca 1.350:- 
I resans pris ingår bussresa, visning och 
inträde, operabiljett, förmiddagskaffe och 
lunch. 
 

Fredrik Ljungzell          Ulla-Berit Almén 
070-210 6985                    076-133 3901 
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2 dec Söndag 
 Adventsresa till Gränna 
 
Vi har passerat Gränna många gånger utan att 
ta oss tid till ett besök i kyrkan, men i år har vi 
valt att fira vår adventsgudstjänst där. 

Kyrkan har, sedan 
den byggdes i 
romansk stil på 
1100-talet, under 
århundradenas 
lopp varit med om 
såväl brand som 
upp- och 
ombyggnad.  
När kyrkan 1988 
åter öppnades 
efter en 

omfattande renovering fick den en utformning 
väl anpassad för vår tids bruk. Värdefull 
utsmyckning finns dock bevarad t.ex. det 
romerska korfönstret och dopfunten. De 
snidade figurerna i koret ingick i ett altarskåp  
från 1700- talet. På orgelläktarens  fond finns 
figurer från 1600-talets predikstol. Det 
nuvarande triumfkrucifixet, som Eva 
Spångberg snidat, ersätter det gamla från 
1300-talet. 
Kyrkan har 500 sittplatser och vi är välkomna 
till denna mycket väl besökta högtid. 
Efter gudstjänsten väntar julbordet på Gyllene 
Uttern, ett välbekant, vackert och 
välrenommerat matställe, som ska erbjuda 
många av julens specialiteter. 
Pris för resa och julbord 750 kr 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisdag 4 oktober kl 14.00 
Bekom kulisserna – repris 
I våras genomförde vi en visning av kulisserna 
bakom scenen på Östgötateatern i Linköping. 
Besökslistan blev snabbt fulltecknad. Dock 
uteblev 8 st. Vi gör ett nytt försök till en 
historisk rundvandring i loger och scenografi 
på teatern, Caroline Karlsson, som arbetat 
med marknadsföring inom teatern i 8 år, 
kommer att guida oss. 
Max 25 besökare. I priset ingår kaffe/te med 
något kaffebröd.  Betalningen ska vara på FAS 
Plusgiro senast 17 september. Välkomna. 
 
 
Tisdag 13 november kl 14.00 
Hur renas avloppsvattnet? 
Vi gör ett besök på Tekniska verkens 
avloppsreningsverk. Kanske får vi därefter en 
större förståelse för de problem som uppstår 
om vi kastar fel saker i toaletten.  Efter en 
information och en kopp kaffe gör vi en 
rundvandring i anläggningen. Vi kommer  
bland annat att gå på gallergolv vilket kan 
skada vissa skoklackar. Obehagliga dofter kan 
förekomma.  
Max 20 personer. I priset för besöket ingår 
kaffe /te med något tillbehör. Samling utanför 
grindarna. 
Hur hitta dit?  Från Linköping C  - 
Kallerstaleden mot Ekängen. I rondellen ta 
vänster mot Ekängen. Åk 50 m ta 
vänster.Vänta vid grinden. 
Betalningen behöver vara på FAS Plusgiro 
senast  29 oktober. Eventuellt uteblivna kan 
då ersättas med andra på kölistan för besöket. 
Välkomna 

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. Avanmälan måste göras  till 
FAS expedition om förhinder uppstår. 
Eventuellt uteblivna kan då ersättas med 
andra anmälda på reservlistan. 
Säg till på expeditionen om du vill ha 
transporthjälp och betala 20:- till chauffören. 
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Tisdag 4 december kl 14.00 
Välkomna till Correns redaktion 
Vi besöker redaktionen på Östgöta 
Correspondenten och får en inblick i 
redaktionens arbete. Vid planeringen av detta 
besök har Christer Kustvik bokat in sig för att 
möta gruppen. På en redaktion kan mycket 
hända som medför omkastningar i 
programmet. Fundera på vilka frågor ni vill 
ställa till Christer.  
Samling i Correns foajé.  Max deltagare är 30. 
Avgiften för besöket skall vara betald senast 
19 november. Detta för att FAS expedition 
skall kunna fylla på med ersättare för uteblivna 
anmälda. 
 

Bengt Strömqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 

 
 
 
 

Våra onsdagspromenader börjar den 12 
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. 
 
12 september Promenad i eklandskapet. 
Bussåkare: Tag buss 17, hållplats Ortgatan eller 
buss 1, hållplats Hässlegatan.  Medtag fika. 
 
26 september Promenad i Vallaskogen.  
Vi träffas på Kryddbodtorget i Gamla linköping. 
Kaffe och våfflor på Ernia för 40:- efteråt. 
 
10 oktober Promenad i Vidingsjöskogen. 
Bussåkare : Tag buss 1 och åk till Hässlegatan.  
Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum och 
så sammanstrålar vi där. 
 
24 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Promenader 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer 
 
Storgatan 40 
 
582 23 Linköping 
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Anmälningsavgifter: 
Endagsresa:       150:- 
Resa med övernattning:         300:-  
Anmälningsavgiften är en del av resans pris 
men inget inbetalningskort skickas ut för 
denna. 
 
Ring vår expedition eller skicka in din anmälan 
via mail eller post till expeditionen (se sid 1) 
för önskad resa. Uppge där namn, adress, 
telefon- och mobilnummer. 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. 
 

Sista dag för slutbetalning anges i den  

information som skickas ut inför resp resa. 
 

 

 

 

 

Avbokningsregler:  
Om du avbokar en resa behåller vi 
anmälningsavgiften för att täcka våra 
administrativa kostnader. Härutöver kommer 
de kostnader som vi inte kan påverka att 
debiteras dig.  
 
För att underlätta eventuell återbetalning ber 
vi dig att i samband med avbokningen ange 
ditt kontonummer.  
 
Resorna anordnas endast för föreningens 
medlemmar. 
 
Vid föreningens resor sker på- och avstigning 
endast vid Ekoxen eller Cupolen och vid 
angivet resmål. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOR 
 
      17-18 sept Kalmar 
 
      10 okt Bergslagen 
 
      11 nov Stockholm 
 
      2 dec Advent i Gränna 
 
 
 
Namn.......................................................... 
 
Namn........................................................... 
 
Adress.......................................................... 
 
Datum........................................................... 

 

STUDIEBESÖK 
 
      4 okt Östgötateatern (repris) 
 
      13 nov Avloppsreningsverket 
 
      4 dec Corren 
 
 
 
 
 
Tel.bost....................................................... 
 
Tel.bost....................................................... 
 
Postnr......................................................... 
 
Namnteckning............................................. 

 

KULTURSALONG 
 
      1 sept Tombola 
 
      6 okt "Tappra barn" 
 
      3 nov Musiken som verktyg 
 
      1 dec Litteratursalong 
 
 
 
Mobilnr.................................................. 
 
Mobilnr.................................................. 
 
Postadress.............................................. 

  

Reseregler 

Anmälningsblankett för resor, studiebesök o Kultursalong 

Sänds till FAS expedition Storgatan 40, 582 23 Linköping 
 

OBS! Kom ihåg anmälningsavg! 
 

OBS! Kom ihåg anmälningsavg! Ring 
och hör om du fått plats enl önskemål! 
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Nästa  FAS-blad  
kommer i december 

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. 

Ökat sidantal 
Tack vare att kostnaden för tryckning och distribution via Fontänen utvecklats fördelaktigt har det 
blivit möjligt att istället för som tidigare göra fyra utskick per år på max 50 gram övergå till två på 
max 100 gram. Detta blad innehåller därför 12 sidor istället för åtta som vi haft tidigare. Två av 
dessa innehöll ju mycket upprepningar från föregående blad.  Och genom att nu trycka 
anmälningsblanketten inne i bladet slipper personalen att sitta och plocka in ett löst blad i varje 
försändelse. Beslut om ökningen kom så nära inpå denna utgivning att vi inte helt har hunnit 
anpassa oss till det utökade utrymmet. Men att ta utrymme i anspråk brukar inte innebära några 
problem vad det än gäller - motsatsen brukar vara värre! 
Även färgtryck har blivit billigare, om än dyrare än svart/vitt, medan färgat papper blivit betydligt 
dyrare. Det är därför inte längre något alternativ. Men vi har konstaterat att många vill ha kvar den 
orange färgen på utsidan för att lättare hitta Bladet även om ingen säger sig ha travar med papper 
på skrivbordet. Vi trycker därför den orange ramen på utsidorna. Och på "köpet" får vi då möjlighet 
att där ha färgbilder. 
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Vid årsmötet presenterade sig sånggruppen FASetten som en ny verksamhet inom FAS. För alla som 
inte var på årsmötet kommer här en ny presentation. 

Sånggruppen FASetten har egentligen funnits i tio år, men tillhörde då föreningen Seniorerna.  
 

Repertoaren består av sådant som äldre människor uppskattar - ”Konserverad gröt”, minns väl dom 
flesta från ungdomliga dagar? Vårt första uppträdande var på hösten 2008. Vi ser det som ett ansvar 
att sörja för att dessa sånger inte glöms bort, och att det finns någon som håller dem vid liv.  
 

Vi uppträder ofta på äldreboenden, runtom i staden och det känns som om vi gör en värdefull social 
insats inom äldrevården i Linköping och att de äldre uppskattar vår närvaro. Ambitionsnivån är 
måttlig, så det är inget man behöver oroa sig för. Huvudsaken är att man känner glädje med musik 
och vill förmedla det till andra. För ögonblicket har vi ca 200 sånger på repertoaren. Våra övningar på 
torsdagar i Fontänen, inleds med en fikastund, med rullande fikaansvar. Ingen avgift krävs, annat än 
medlemskap i FAS. Kom gärna med! Sången leds av Olov Fahlander olov.fahlander@gmail.com 
 
 

   

 

TACK KG! 
För inte länge sedan annonserade vår mångårige, trogne medarbetare i 
Föreningen Aktiva Seniorers styrelse, K G Ahlström, att han önskade lämna 
uppdraget som huvudansvarig för vår förenings många studiebesök. Han 
hittade alltid fina besöksobjekt, följde upp dem med god information och 
svarade själv oftast för genomförande på plats, ordnade alltid efteråt en 
uppskattad kaffestund med ansvarig på plats som kunde svara på frågor. 
Honom saknar vi mycket, både som person och organisatör i föreningen. 
                                                                                                                     Styrelsen 

Sånggruppen FASetten 
 

mailto:olov.fahlander@gmail.com

