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Jag tillbringar en hel del tid i kyrkan och där 
kan man tänka bra. Inga onödiga 
störningsmoment och så är man omgiven av 
underbar musik och folk som älskar att lyssna 
på det varierade utbud som finns. 
 

Seniorföreningarna 
bjuder också på mycket 
fina musikupplevelser, 
men dessutom även på 
folkbildning. Men när jag 
jämför med intresset för 
kyrkans konserter och 
exempelvis vår förenings 
musikprogram, så drar vi 
inte alls så mycket 
publik. Vi medarbetare i 
FAS är alltid intresserade av vad vi kan erbjuda 
medlemmarna och vill alltid bli bättre. Kan 
någon ge oss något tips eller förklaring till 
företeelsen? 
 

Nu kommer i alla fall det nya Bladet och vi, ca 
30 medarbetare, har slagit våra kloka huvuden 
ihop och nu kan ni läsa om resultatet. 
 

Jag får väldigt ofta höra att vi har ett rikt och 
varierat utbud och det är vi glada för. Tyvärr 
har vi trots det haft sjunkande besökssiffror en 
längre tid, så nu hoppas vi att det som kommer 
till er ska väcka lust till deltagande i alla dess 
former. 
 

Utöver musikprogrammen drar historiska 
program många medlemsbesök. Så gör även 
resor till intressanta historiska mål. Resan till 
Kalmar har fått lovord. Aldrig har jag hört så 
många nöjda resenärer! 
 

Som ni alla vet så har vi 
påbörjat ett spännande 
samarbete med 
Fontänen. Många har 
redan hittat till 
Kultursalongen i de nya 
lokalerna. T.o.m. på Alla 
Helgons Dag fick vi riktigt 
många besökare! Vi 
nyttjar ju Fontänen till 
att trycka och distribuera 

vårt FAS-blad också och vi är så nöjda med den 
service och det bemötande vi får. Glöm nu inte 
att genast säga till om du hör att Bladet 
kommit till din vän/granne men inte till dig. 
Olycksfall i arbetet kan inträffa! 

Än finns det en del kvar att uppleva av höstens 
program. Litteratursalong, Lucia och 
Adventsfirande i Gränna. Men sedan tar vi 
ledigt för att mötas igen efter helgerna. 

En God Jul och Ett Gott Nytt År! 

Rigmor Sörensson Hernborg, ordf. 

    

 

FAS- bladet 2018-2 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping  2018-12-01 

 

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 december - 7 januari  
Plusgiro: 93 72 33 - 5 
e-post: info@faslinkoping.se  
Hemsida: www.faslinkoping.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faslinkoping.org/
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Måndagsklubben 
Kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22  

 
14 januari 
”Högt och lågt” - en blandad musikalisk 
kompott från visans och musikalens värld 
Richard Carlsohn och Fredrik Ingå 
 
28 januari 
Artificiell intelligens (AI) - vad är det och vart 
är vi på väg ? 
Fredrik Heintz 
 
11 februari 
Östgötska ortsnamn 
Svante Lagman 
 
25 februari 
Solo sister: Vägen till sydpolen 
Johanna Davidsson 
 
11 mars 
Allt om min mamma 
Åsa Christoffersson 
 
25 mars 
Framtidens Linköping 
Alisa Basic 
 
8 april 
”Järtecken”- om hur 1500-talsmänniskan såg 
på världen 
Sofia Gustafsson 
 
 

Resor 
23 februari 
Göteborg - Musikalresa 
 
27 mars  
Nationalmuseum  
 
24 april. 
Dagsutflykt med nostalgi, konst och mat 
 
21-23 maj 
Halland - natur och kultur 
 

 
 
 
 

          Kultursalongen 
Kl 14.00 Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen,  

Västra Vägen 32 
 

19 januari 
Därför älskar jag Ellen och Verner 
Åsa Christoffersson 
 
16 februari 
Evert Taube i våra hjärtan 
Visartisten Pär Sörman tolkar vår folkkäre 
vispoet. 
 
16 mars 
Ester Blenda Nordström 
Författarinnan Fatima Bremmer om sin bok 
"Ett jävla solsken" 
 
13 april 
Vårkonsert 
Elever från Kulturskolan 
 

Studiebesök 
 
5 febr Domkyrkans orglar 
 
19 mars Naturcentrum 
 
16 april Kobonde eller... 
 
 

Promenader 
 
13 mars  Vallaskogen 
 
27 mars  Vidingsjöskogen 
 
10 april  Majelden o Berga Hage 
 
24 april  Eklandskapet 
 
 

Årsmöte 
 
20 mars Föreningshuset Fontänen 
 
 
 

Aktiviteter i FAS våren 2019 
Översikt 



3 
 

 
 
 
 
 
 
14 Januari 
”Högt och lågt” - en blandad musikalisk 
kompott från visans och musikalens värld 

Det blir en blandning 
av musikaliska genrer 
när musikalveteranen 
och skådespelaren 
Richard Carlsohn tar 
ton, ackompanjerad 
av Östgötateaterns 
musiker och 

kapellmästare Fredrik Ingå. Vi får lyssna till ett 
urval låtar från musikal - och filmscenen, men 
också till visor och inslag från vår psalmskatt. 
 
 
28 januari 
Artificiell intelligens (AI) -vad är det och vart 
är vi på väg ? 

Självkörande bilar, 
intelligenta robotar 
och datorer som kan 
lära sig besegra 
mästarna i Go – nyss 
var det science 
fiction-fantasier, nu 
förändras vår vardag 

och våra förväntningar på tekniken. Nya frågor 
föds. Kan maskinerna bli medvetna om sig 
själva? Kan teknikens möjligheter på sikt bli en 
fara för oss?  
I det här föredraget presenteras hur läget ser 
ut idag, pågående forskning, och vart 
utvecklingen är på väg. 
Docent Fredrik Heintz är lektor vid 
Institutionen för Datavetenskap vid 
Linköpings universitet. Han är ordförande i 
Svenska AI-sällskapet,föreståndare för 
forskarskolan inom Wallenberg AI, 
Autonomous Systemsand Software Program 
(WASP) och medlem i EU-kommissionens High 
Level Expert Group on AI. Hans forsknings-
områden är artificiell intelligens och autonoma 
system. 
 
 

 
 
 
 
 
 
11 februari 
Alguvi, Rök och Vedemö – när och hur har 
våra ortnamn kommit till?  
När man tittar på en 
karta i dag ser man bara 
ortnamnen i en enda 
tidsdimension. Men om 
man känner till hur 
ortnamn uppstår, och vet 
lite mer om de olika 
namntyperna, 
framträder plötsligt en bild med namnen i olika 
tidslager. På köpet får man då också en 
berättelse om vår bebyggelsehistoria. 
  
Svante Lagman doktorerade på en avhandling 
om runor 1990. Han undersökte runorna ur en 
språklig synvinkel och studerade därför nordisk 
språkhistoria. I utbildningen ingick även 
ortnamn, i vilket ämne han skrev sin C-uppsats. 
Vid Linköpings universitet har han bland annat 
deltagit i projekt med inriktning på ortnamn 
och bebyggelsehistoria.  
 
 
25 februari 
Solo sister - Vägen till sydpolen  
Med sin skidexpedition 
till Sydpolen vintern 
2016-2017 slog svenska 
Johanna Davidsson 
världsrekord och blev 
den snabbaste 
personen i världen att 
ta sig tur och retur från 
Antarktis kust, till dess polpunkt, och tillbaka. 
Detta innebar en sträcka på 226 mil med en 
stigning från 190 till 2835 höjdmeter i 
temperaturer från 8 till 33 minusgrader. För 
detta tog hon hem titeln som årets Äventyrare 
2016 och utmärkelsen The Shackelton Award 
2017. 
Expeditionen innebar ett stretande skidliv på 
en snöplatå i ett öde landskap, ofta fyllt med 
kamp, kval och kyla, som Johanna berättar om 
hur hon tacklade. Vi får också höra om vad det 

Måndagsklubben 
Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22  

Entré 50:-  / icke medlem 60:- / eller alla föreläsningar 200:- (medlem) 
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är som driver henne att gå upp ur en varm 
sovsäck för att dra en 100 kilos pulka flera 
dagar i sträck.  
 
 
11 Mars 
Allt om min mamma 

Åsa Christoffersson, 
tidigare kultur-redaktör på 
Östgöta Correspondenten, 
berättar om sin mamma, 
tecknaren Elisabeth 
Kugelberg Christoffersson, 
kanske  mest känd som 
illustratör till de älskade 

Kulla-Gulla böckerna. Men signaturen Elisa 
illustrerade också veckotidningsnoveller, 
tecknade mode och rader av omslag till kända 
ungdomsböcker från beredskapsåren på 1940-
talet till det mer socialrealistiska 1970-talet. 
 
 
25 Mars 
Framtidens Linköping 

Alisa Basic är chef för 
Plankontoret på Linköpings 
kommun med ansvar för 
kommunens fysiska 
planering samt mark- och 
exploateringsverksamhet. 
Det händer väldigt mycket i 
kommunen just nu och 

med Ostlänkens utbyggnad står vi dessutom 
inför vår kanske största stadsutveckling 
någonsin.  
 
Ambitionen är att stadsbyggandet i Linköping 
ska vara berörande och robust samtidigt som 
vi med innovation flyttar fram gränserna för 
svenskt samhällsbyggande. Föredragningen 
kommer att beröra några av kommunens 
pågående och kommande 
stadsutvecklingsprojekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 April 
”Järtecken” – om hur 1500-talsmänniskan såg 
på världen 
Sofia Gustafsson 
Kometer, norrsken, 
jordbävningar, drakar, 
missbildningar och andra 
märkligheter- ofta 
uppfattades de som 
järtecken som varslade 
om kommande olyckor.  
I sin 400 sidor långa bok från 1500-talets andra 
hälft beskriver kyrkoherden Joen Petri Klint i 
ord och bild dessa bisarra tecken, deras 
uppkomst och betydelser. Han försöker finna 
sambandet mellan dem och efterföljande 
händelser såsom Johan III:s död och slaget vid 
Stångebro. Intresset för järtecken delade Klint 
med sin omvärld, inte minst med det lutherska 
prästerskapet i Europa. Naturfenomen 
betraktades av de flesta som en reaktion från 
Gud på människornas synder i värsta fall ett 
tecken på den annalkande apokalypsen. 
 
I Järtecken analyserar 
historikern Sofia 
Gustafsson Klints tidigare 
förbisedda järteckenbok i 
ljuset av tidens lutherska 
föreställningsvärld. Varför 
skrev Klint boken och hur 
typiska var berättelserna i 
boken för sin tid? 
 
 
 
 
  



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
19 januari 
Därför älskar jag Ellen och Verner  
Journalist Åsa Christoffersson, tidigare 
kulturredaktör på Corren, berättar om sin 
fascination för Ellen Key och Verner von 
Heidenstam. 
Åsa var gäst hos oss redan när vi hade vårt 
tillhåll i Baptistkyrkan, och då berättade hon 
om sin nya tjänst som kulturredaktör på 
Corren! Vi är så glada över att hon vill gästa 
oss igen och vi hälsar Åsa välkommen tillbaka 
med detta spännande föredrag. 
 
 
 
16 februari 
Evert Taube i våra hjärtan 

Pär Sörman - skådespelare 
och visartist, sjunger, spelar 
och berättar till concertina 
och munspel om Evert 
Taube. 
Pär är en av vår tids främsta 
uttolkare av den litterära 
visan. En mångsidig artist 

med stort musikaliskt kunnande med stor 
inlevelse och scenisk utstrålning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
16 mars 
Ester Blenda Nordström 
Författarinnan Fatima Bremmer berättar och 
visar bilder om sin Augustprisvinnande bok 
2017 "Ett jävla solsken", den första 
wallraffaren innan begreppet ens fanns. I 
denna första biografi om Ester Blenda 
Nordström berättar Fatima Bremmer historien 
om vad som fick Sveriges modigaste journalist 
att tappa modet. Med hjälp av tidigare okända 
brevsamlingar och dagböcker porträtteras en 
av 1900-talets mest fascinerande svenska 
kvinnor. 
 
 
 
13 april  
Vårkonsert 
Elever från Kulturskolan svarar för en blandad, 
musikalisk underhållning. Se närmare 
presentation av programmets innehåll på FAS 
hemsida efter den 1 april. www.faslinkoping .se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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23 februari  
Musikalresa till Göteborg 
 
Musikalen Ringaren i Notre Dame 
Strax efter kl 10 avreser vi från Linköping, gör 
en lunchpaus under vägen och kommer i god 
tid till Göteborgsoperans musikalföreställning 
Ringaren i Notre Dame. Den baseras på 
romanen av Victor Hugo och på sånger från 
Disneys film, och sjungs på svenska i en ny 
översättning, med svensk och engelsk 
översättning på textmaskin. 
 
Disneys musikal Ringaren i Notre Dame är en 
mörk historia om kärlek och hjältemod. I 
centrum står den varmhjärtade ringaren 
Quasimodo, hans avskyvärde förmyndare 
Claude Frollo, den modiga Esmeralda och den 
tappre kaptenen Phoebus. Deras öden och 
vägar korsas i 1500-talets Paris där Quasimodo 
och Esmeralda kämpar tillsammans för en 
mänskligare värld. Deras äventyr och tragiska 
livsöden blir en intensiv musikupplevelse, 
förstärkt av den högteknologiska scenografin, 
som ger en närmast filmisk känsla av att 
befinna sig inne i katedralen Notre Dame och 
på de myllrande gatorna som omger den. Vi 
har fina biljetter på parketten. 
 
Victor Hugo skrev sitt populäraste arbete som 
29-åring redan 1831. Typiskt för hans 
romankonst är en livfullt skildrad historisk 
miljö, där det hemska och sköna, det 
spännande och fantastiska ingått en harmonisk 
förening. I den fantasifulla intrigen med 
ringaren och zigenarflickan gömmer sig ett 
socialt patos – medkänslan med samhällets 
vanlottade. 
 
Efter föreställningen äter vi middag i 
Göteborgsoperans miljömedvetna restaurang 
ca kl 18.00, och  vid  20-tiden anträder vi 
hemresan. Åter i Linköping räknar vi med att 
vara ca 23.30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Själva operahuset är i sig en modern sevärdhet 
med fin arkitektur och med härligt läge vid  
vattnet. I göteborshumorn kallas det bl a för 
tenorasken och ackordscentralen. 
 
Pris ca 1.850:-  I resans pris ingår bussresa, 
lunch, middag och musikalbiljett. 

Fredrik Ljungzell       Ulla-Berit Almén 

 
 
 
27 mars  
Resa till Nationalmuseum  
Byggnaden och konsten 
 

 
 
Vi reser från Linköping vid niotiden. På väg mot 
Stockholm stannar vi på Blommenhof för kaffe 
med smörgås. På Nationalmuseum väntar två 
parallella gruppvisningar, dels av den 
nyrenoverade byggnaden, dels av samlingarna 
från 1500-talet till idag. 
Vid tvåtiden intar vi lunch i Nationalmuseum 
nya restaurang. Därefter får vi en andra 
omgång gruppvisningar 
Hemresa beräknas ske vid halv fem med 
beräknad hemkomst vid sjutiden 
Pris ca 1000:- I resans pris ingår bussresa, kaffe 
med smörgås, lunch och visningar 

Ulf Rehme             Fredrik Ljungzell 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resor  
För anmälan se anmälningsblankett sid 9 eller hemsidan. 

Vi tar gärna emot anmälningar till reservplatser. 
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24 april 
Dagsutflykt med nostalgi, konst och mat. 
 

Vårt första resmål är Svenskt Porslinsmuseum i 
Godegård. 
Där finns en omfattande och intressant 
samling av kaffe- och 
matserviser från 1700-tal fram till vår tid. 
Guiden berättar och sedan kan vi själva gå runt 
och titta, känna igen och minnas. 
Vi dricker kaffe och äter en god smörgås innan 
vi far till det Bergööska huset i Hallsberg. 
 
Köpmannen Adolf Bergöö byggde på 1880-
talet detta handels- och bostadshus som ritats 
av  kände arkitekten Ferdinand Boberg. 
Det blev Karin Bergöö-Larssons barndomshem. 
På övervåningen, där vi blir guidade i den 
tidsenliga vackra miljön,  
finns konstverk av såväl Karin som Carl 
Larsson. 
Bottenvåningen inrymmer idag en konsthall i 
kommunens regi. 
I anslutning till Bergööska huset ligger 
Magasinet. Där finns en 
modelljärnväg och historisk utställning om 
järnvägen i Hallsberg. 
Entusiastiska modellbyggare visar och berättar 
för oss om detta. 
Lunchen äter vi på restaurang "Goda rum" som 
ligger i Sjöparkens 
växthus i Kumla Stadspark. 
 
Pris ca 700 kr 
I resans pris ingår bussresa, entreer, visningar, 
kaffe och lunch. 

Birgitta Isaksson            Ulf Rehme 

 
 
 
21 – 23 maj, tisdag - torsdag 
Natur- och kulturresa till Halland       
När våren har kommit en bit på väg styr vi 
kosan mot havet i väster, mot de långa 
badstränderna, solvarma klipporna, städerna 
och de välkända åarna (Laga Ni så Äta Vi). 
 
Tisdagen den 21 maj - dag 1 
Vi startar tidigt på morgonen och stannar för 
förmiddagskaffe i Apladalen, Värnamo. 
Därefter åker vi raka vägen till Halmstad. Där 
möter vi våra engagerade guider, Dorrit och 

Ben Olander, som har god kännedom om de 
platser vi ska besöka. Vi promenerar till 
Galgberget (citynära skogspark) och äter lunch 
på friluftsmuseet Hallandsgården. 
Vi tar sedan bussen söderut till Skottorps 
Mejeri för guidad visning. Därefter åker vi till 
Laholm och dricker vårt eftermiddagskaffe vid 
Lagan. Vi besöker Teckningsmuseet (Nordens 
enda museum för teckningskonst) och får en 
konstvandring utomhus i staden. ”Lilla staden 
med de många konstverken” 
Tillbaka i Halmstad övernattar vi två nätter på 
det välrenommerade Clarion Collection Hotel 
Norre Park, där vi äter vår kvällsbuffé. 
 
Onsdagen den 22 maj - dag 2 
Efter en god frukostbuffé får vi en 
stadsguidning i Halmstad (stadsprivilegier 
redan 1307). Därefter åker vi till det välkända 
Tylösand, fortsätter utefter kusten och får en 
guidad visning av Kvibille osttillverkning. Lunch 
intar vi på Gudmundsgården i Slöinge. På 
vägen tillbaka mot Halmstad får vi en visning 
av Mjellby Konstmuseum – den surrealistiska 
Halmstadsgruppens museum. Efter kaffe på 
hotellet promenerar vi längs Nissan till 
biblioteket. Där får vi en föreläsning om 
”Skånska kriget”. Kvällsbuffè på hotellet. 
 
Torsdagen den 23 maj, dag 3 
Efter frukost och utcheckning från hotellet 
åker vi norrut mot Varberg. Vi tar en kopp 
kaffe innan vi får en guidad visning av Varbergs 
fästning och Bockstensmannen. Lunch intar vi 
på Café Längan innan vi åker hemåt. Dags att 
njuta av Hallands inland. Det blir ett kaffestopp 
på vägen i stadsparken i Jönköping. Åter i 
Linköping ca 19.30. 
 
Resans pris ca: 4900 kr 
Enkelrumstillägg: 762 kr 
I resans pris ingår bussresa, inträden, 
visningar, 5 kaffe, 3 luncher, 2 kvällsbufféer 
och 2 hotellnätter med frukostbuffé. 

Ulla-Berit Almén        Birgitta Isaksson 
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Tisdag 5 februari  kl 14.00 
 Upplev Domkyrkans orglar  
Visste du att det faktiskt finns fyra orglar i vår 
domkyrka? Mest är det kanske den stora 
läktarorgeln som fångar våra blickar  med sin 
imponerande fasad. Bakom den döljer sig 3600 
pipor som med rätt person vid manualerna, 
trollbinder oss med sina toner och klanger. 
Domkyrkoorganist Sara Michelin, kommer att 
guida oss genom orglarnas historia och 
demonstrera en del av de olika möjligheter 
som dessa instrument ger. Besöket avslutas vid 
manualerna på den stora orgeln. Som 
avslutning serveras en kopp kaffe med något 
kaffebröd på Café Hagdahl.  Betalningeen för 
detta besök skall finnas på FAS plusgirkonto 
senast den 15 januari. Välkomna 
Samling i domkyrkans entréhall kl 14.00   
 
 
 
Tisdag 19 mars kl 14.00 
Här står hållbarheten i Centrum! 
Under 2018 har man på Linköpings 
Naturcentrum påbörjat arbetet med att lyfta 
både trädgården och lokaler till någonting mer 
inbjudande. Till exempel har det tillkommit en 
”pollineringsstation”,som vi kommer att få kika 
närmre på. 
Med delvis ny personal ordnas här guidade 
visningar för intresserade samt arrangeras 
kurser och föredrag om ekosystemets 
komplicerade pussel. När vi gör vårt besök 
lurar våren i häcken och trädgårdsmästare Klas 
Schlichting berättar om det stundande 
vårarbetet; ger tips och svarar naturligtvis på 
frågor. Naturcentrum ligger i 
Trädgårdsföreningen. 

Max 25 personer. I priset ingår fika med 
kaffebröd. Betalningen skall finnas på FAS 
plusgiro senast 28 februari   Välkomna. 
 
 
 
Tisdag 16 april kl 14.00 
Kobonde eller industriledare? 
I dag är det samma sak. Följ med till 
Gammalstorp utanför Linköping. En av 
Östergötlands större gårdar för lantbruk och 
boskapsskötsel. Lantmästare Anders 
Birgersson, driver sedan  10 år denna gård.  Nu 
finns här ca 800 kor samt 14 anställda i  
treskiftsarbete. Inom snar framtid skall 
besättningen successivt öka till 1200 kor. 
Fjärran från Astrid Lindgrens drömmar om 
betande kor på gröna ängar. Konkurrensen 
från omvärlden, tillsammans med EU:s 
fördelning av jordbruksstöd, framtvingar större 
djurbesättningar för  en tillräcklig lönsamhet. 
Anders inleder besöket med fika och 
information. Oömma kläder rekommenderas  
Kor sprider en viss doft som hör till livet på 
landet.  
Max 25 besökare Betalningen skall finnas på 
FAS  Plusgiro senast 1 april  
Tyvärr finns inga allmänna transportmedel att 
ta till för att nå vårt besöksmål.  Vi åker därför i 
egna bilar och samlas framför Cupolen kl  
13.30 för närvaroanmälan och gemensam färd 
ca 1,5 mil till Gammalstorp. Meddela när du 
anmäler dig om du har bil eller inte. Vi hoppas 
kunna ordna samåkning för de som saknar bil. 
Välkomna 

Bengt Strömqvist 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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13 mars  
Promenad i Vallaskogen  
Vi träffas på Kryddbodtorget i Gamla linköping. 
Efteråt kaffe och våfflor på Ernia för 65:- 
 
 
27 mars 
Promenad i Vidingsjöskogen  
Bussåkare: Tag buss 1 och åk till Hässlegatan. 
Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum och 
så sammanstrålar vi där. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 april 
Promenad i Majelden och Berga Hage 
Vi träffas vid parkeringsplatsen nedanför 
Bergdalsgatan mitt emot Folkungavallen. 
Medtag fika. 
 
24 april 
 Promenad i Eklandskapet 
Bussåkare: Tag buss 17, hållplats Ortgatan eller 
buss 1, hållplats Hässlegatan. Vi ses vid 
ridhuset. Medtag fika. 
 
Välkomna att sträcka på benen önskar   

Karin och Kerstin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Promenader  

Våra onsdagspromenader börjar den 13 mars. 
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. 

Anmälningsblankett för resor, studiebesök o Kultursalong 
Anmäl dig till vår expedition med denna blankett eller telefon 013-12 41 21. För resor gäller att när du 
kollat med expeditionen att du fått plats ska du betala in anmälningsavgiften inom en vecka - annars 
riskerar du att mista din plats. Se vidare Reseregler i FAS-bladet 2018-2 sid 10 eller hemsidan. 

 

RESOR 

  23 febr Göteborg 

  27 mars Nationalmuseum  

  24 april Dagsutflykt 

  21-23 maj Halland 

 
 
Förnamn................................................... 

 

Förnamn................................................... 

 

Adress……................................................. 

 

Tel.nr........................................................ 

Övrig information: 

 OBS! Kom ihåg anmälningsavg! 

 

RESOR 

  23 febr Göteborg 

  27 mars Nationalmuseum  

  24 april Dagsutflykt 

  21-23 maj Halland 

 
 
Förnamn................................................... 

 

Förnamn................................................... 

 

Adress……................................................. 

 

Tel.nr........................................................ 

 OBS! Kom ihåg anmälningsavg! 

 

KULTURSALONG 

 19 jan Åsa Christoffersson 

 16 febr Taube/Pär Sörman 

 16 mars Fatima Bremmer  

  13 april Vårkonsert 

 

 
Mobilnr.................................................... 

 

Mobilnr.................................................... 

 

Postadress............................................... 

 

Namnteckning…………………………………….. 

 OBS! Kom ihåg anmälningsavg! 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Reseregler 
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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 äger rum i Föreningshuset Fontänen 
20 mars kl 14:00 

Nästa  FAS-blad  

Vi är ett 30-tal personer som f.n. arbetar med 
att ta fram aktiviteter så att FAS ska intressera 
medlemmarna och få dem att strömma till. 
Av dessa är det bara 4 personer som har 
ansvar för expeditionen, och det är alldeles för 
sårbart i dagsläget. 
Vid ett flertal gånger har vi i styrelsen efterlyst 
fler medarbetare utan gensvar. 
Det handlar inte om så många timmars arbete, 
men det skulle betyda mycket att veta att det 
finns flera som kan rycka in när det uppstår 
situationer som sjukdom, ledigheter el.dyl. 
Väl mött i vår trevliga gemenskap! 
 

Dataskyddsförordningen (The General Data 
Protection Regulation) är till att skydda 
enskildas grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. 
Föreningen följer förordningen. För mer 
information se hemsidan 

Efterlysning, nya medarbetare Årsmöte 

Lämna adress!  

Dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

 

Planeras komma 25 maj 
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Kalmar Slott  Erik XIV:s gemak  Foto Carl-Olof Carlsson 

Historiska upplevelser i Kalmar. 
Vi var 40 FAS - medlemmar som två fina sensommardagar besökte Kalmar med dess länsmuseum 
och slott. Duktiga guider levandegjorde viktiga händelser och skeenden i svensk historia. Två 
dramatiska katastrofer målades upp: Den brutala massakern i Sandby borg på Öland för ca 1500 
år sedan och Regalskeppet Kronans undergång med 800 mans besättning utanför Öland för ca 
350 år sedan. 
Vi gjorde en stadsvandring i stormaktstidens Kalmar med sitt rätlinjiga gatunät under kunnig 
ledning av museets bebyggelseantikvarie. I domkyrkan fick vi uppleva barockens överväldigande 
intryck. 
På Kalmar slott besöktes Paradvåningen och Slottskyrkan och vi fick ta del av slottets 800-åriga 
historia. I en tillfällig utställning gavs en levande beskrivning av Leonardo da Vincis tidlösa 
uppfinningar i form av fullskaliga hantverk. Här fanns hans idéer till bland annat helikopter, 
fallskärm och ubåt. 
 

 
Vetgirig grupp på Lilla Torget framför Domprostgården och Residenset (Foto: Carl-Olof Carlsson) 
 


