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Ja! Vi har begått en premiär!
Det känns så roligt att kunna skriva om något
alldeles nytt i vår förenings historia – ett
ungdomskulturstipendium har delats ut för
allra första gången och vilken stipendiat!

Vi jobbar på här i vårens tid med program inför
kommande höst och vi försöker att
tillfredsställa alla smaker i föredragssammanhang och alla reselustar och göra
spännande besök och promenader. Så har vi
tänkt lite på utförandet av FAS-bladet och lite
strategiskt med tanke på expeditionen, så ni
kanske inte känner igen er helt och hållet. Men
vi utvecklar och hoppas att det faller er i
smaken, och om det inte gör det, så hör av er
till oss.
Det finns även ett annat arbete som pågår
bakom kulisserna och som kommer att bli till
glädje för medlemmarna inom en nära
framtid. Vi jobbar på med att kunna nå ut med
grupp-mejl och grupp-sms och med att ha
bättre koll på alla turer med medlemsregistret.
Det har tagit sin tid , men snart är vi där!
Så här på tröskeln till våren och sommaren
önskar vi i styrelsen alla våra trogna
medlemmar en riktigt god och värmande tid.
Njut av naturen, ta promenader och läs goda
böcker. Tiden går fort och snart ses vi igen!

Vi hann knappt njuta av den nionde
vårkonserten med duktiga ungdomar från
Lunnevads klassiska musiklinje, förrän vår
stipendiat avslutade densamma med ett
bravurnummer på allra bästa sätt! En sån röst!
Och då ska man betänka att Ella Morin går
första året på Operahögskolan - vad månde
bliva?

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 Sommarstängt 16 juni-21 aug
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 sept
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 okt
Bildning i populärkulturen?
Biträdande professor vid Linköping universitet
David Ludvigsson.

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

16 okt
Roul Wallenberg och de internationella
hjälpaktionerna i Budapest 1944-45
Professor emeritus Klas Åmark

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

30 okt
Helmers vals
Författaren Aino Trosell

Studiebesök
Torsdag 7 sept
Tredje chansen att borda Esperanza

Tisdag 14 nov OBS tisdag!
Den stora berättelsen
Chefred Widar Andersson

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

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

Tisdag 14 nov
Guidat besök i Linköpings Slotts -&
Domkyrkomuséum

11 dec
Musik , lyrik och Linköpings Lucia i Domkyrkan

Studiecirkel
Historiecirkeln i höst har rubriken Aktuell historia

Resor
Tisdag- onsdag 22-23 aug
Resa till Västergötland.
Två dagar med upplevelser av såväl natur som
kultur på andra sidan Vättern.
OBS! Anmälan senast 8 juni

Promenader
13 september
I eklandskapet
27 september
På kyrkogården

Torsdag 21 sept
Resa till Vadstena, Landsarkivet och Heliga Hjärtas
Kloster
OBS! Anmälan senast 8 juni

11 oktober
I Vidingsjöskogen
25 oktober
Längs Stångån

Onsdag 18 oktober
Stockholm, Musikalföreställningen Billy Elliot
OBS! Anmälan senast 8 juni

? november
Ljuspromenad i staden

Söndag 3 december
Adventsgudstjänst i Älvestad kyrka och julbord på
Vadstena Klosterhotell
2

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

30 okt
Helmers vals

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 CDskivor.

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 nittonhundratalethistorier ur den enskildes liv , om folkrörelser och
krig, om personlig dramatik- fattigdom, arbete,
kärlek, död och liv.

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 !

1949 föds en dotter ”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 fantastisk - stundtals
tragikomisk - berättelse om en älskad far. Många
kommer att känna igen sig.

Tisdag 14 nov OBS tisdag!
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.

2 okt
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.

27 nov
Vad händer med stadens gröna rum?
Matilda Wretling Linköpings kommun
Mer information i augustibladet.

16 okt
Roul Wallenberg och de internationella
hjälpaktionerna i Budapest 1944-45

11 dec
Musik , lyrik och Linköpings Lucia i
Domkyrkan

Professor emeritus Klas Åmark
Mer information i augustibladet.
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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 sept
Om kommunpolisens arbete.

11 november
Mindfullness – hokuspokus eller sunt
förnuft?

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
driver lokalt arbetet med hur
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 kan själv kan agera
förebyggande mot de brotten .

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
andra. För närvarande arbetar han
med det spännande uppdraget att
utveckla Vårdnäs Stiftsgård för
Svenska Kyrkan.
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

14 oktober
Potatis från Peru till idag.

9 december
”Litteratursalong”.

Potatisambassadör Kari Pettersson, Bjälbo,
underhåller med prat och bilder.
Mer information i augustibladet.

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

Resor
För anmälan mm, se reseregler på sid 8.
Vi tar gärna emot anmälningar till reservplatser

Tisdag, onsdag 22 och 23 augusti
Resa till Västergötland

person med stort intresse för sällsynta, vackra träd
och buskar från hela världen.

Två dagar med upplevelser av såväl natur som
kultur på andra sidan av Vättern.

Nästa uppehåll är i Skara. Vi får en guidad visning
av domkyrkan innan det blir dags att äta lunch.
Lidköping är målet för dagens resa. En liten pärla
vid en vik av Vänern.
Där möts vi av en person med god kännedom om
staden och bygden där omkring.
Han visar oss Lidköping vid en stadstur till fots eller
med vår buss.
(forts.)

Första dagen tisdagen 22 augusti startar vi tidigt
och första uppehållet blir i Mullsjö för
förmiddagskaffe.
Vi far vidare till Alphems Arboretum i Floby och blir
guidade i en av landets största trädsamlingar. En
intressant samling som skapats av en enskild
4

Resor (forts.)
Vi besöker naturligtvis Rörstrands porslinsutställning och dricker eftermiddagskaffe där.
Vi avser att checka in på hotell Edward kl.18.00 och
att äta en god middag där kl.19.00.

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),
följs av flera bönestunder och slutar med kl 17.00
Vesper (aftonbön) och sist kl 20.15 Completorium
och Vigilia (nattbön).
Omkring kl 16 återvänder vi med vår buss till
Linköping.

Nästa dag, onsdagen 23 augusti åker vi ut till
Kållandsö med vår guide/Lidköpingsvärd som
berättar för oss om halvön. På Läckö slott blir vi
guidade i paradvåningen och kan dessutom se den
pågående utställningen om finsk design.
Därefter stannar vi vid fiskeläget "Spikens brygga".
Där kan man ta sig en kopp kaffe på egen hand och
om man så vill inhandla fiskprodukter.
Vi lämnar Kållandsö och reser norr ut till
Kinnekulle, upplever naturen och äter en god
lunchbuffé på Kinnekullegården.
Efter en innehållsrik förmiddag är det dags att
fortsätta resan norr ut till Stjernsunds slott vid
Askersund där vi dricker eftermiddagskaffe.
Vi beräknar att vara hemma i Linköping ca kl.
19.00.

Pris: ca 600:I resans pris ingår bussresa, visningar och lunch.
Observera att anmälan till resan måste ske till FAS
expedition senast 8 juni. Anmälningsavgiften 150
kr inbetalas till FAS. FAS expedition har
sommarstängt efter 15 juni, så därefter får
eventuella frågor ställas till reseledarna:
Fredrik Ljungzell tfn 070-2106985
Birgitta Isaksson tfn 0702-718898

Onsdag 18 oktober
Stockholm, Musikalföreställningen Billy
Elliot

Pris: ca 2900:- Enkelrumstillägg: 100:I resans pris ingår bussresa, inträden, visningar, tre
kaffe, två luncher, en middag samt en hotellnatt
med frukost.
Observera att anmälan till resan måste ske till FAS
expedition senast den 8 juni. Anmälningsavgiften
400 kr inbetalas till FAS. FAS expedition har
sommarstängt efter 15 juni, så därefter får
eventuella frågor ställas till reseledarna:
Birgitta Isaksson tfn 0702 71 88 98
Ulf Rehme
tfn 0730 55 08 51

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.
Eftersom vi har preliminärbokat biljetter görs
anmälan senast 8 juni på Aktiva Seniorers telefon
013-12 14 21 på ordinarie tider.
Resans pris: ca 1350:I resans pris ingår bussresa, middag och
musikalbiljett.
Ulla-Berit Almén
Fredrik Ljungzell tfn 070-2106985

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.
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
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Resor (forts.)
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

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.
Ulf Rehme
Ulla-Berit Almén

Tisdag 14 november kl 14.00
Möt medeltiden mitt i Linköping
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.

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 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

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

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

Tisdag 17 oktober 14.00
Följ med till Smedstad Ridsportcenter.
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
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11 oktober Promenad i Vidingsjöskogen.
Bussåkare: Tag buss 1 och åk till Hässlegatan.
Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum och så
sammanstrålar vi där.

Studiecirkel
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.

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.

Medlemmar i FAS har 100 kr i rabatt på
Medborgarskolans dagcirklar.

Välkomna att sträcka på benen önskar Karin och
Kerstin

Promenader

Lämna adress!

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.

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.

Start kl 10.00.
13 september Promenad i eklandskapet.
Bussåkare: Tag buss 17, hållplats Ortgatan eller
buss 1, hållplats Hässlegatan. Medtag fika.

Nästa FAS-blad
planeras för utdelning 26 augusti.

27 september Promenad på kyrkogården. Vi träffas
vid blomsteraffären i hörnet av Storgatan och
Kaserngatan.

Anmälningsblankett
Sänds till vår expedition Storgatan 40, 582 23 Linköping

RESOR

STUDIEBESÖK

KULTURSALONG

 22-23 aug Västergötland

 7 sept Esperanza

 16 sept Kommunpolisen

 21 sept Vadstena

 17 okt Smestad ridsportcenter

 14 okt Potatis från Peru

 18 okt Stockholm Musikal

 14 nov Slotts- o Domkyrkom.

 11 nov Mindfullness

 3 dec Advent och julbord

 9 dec Litteratursalong

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

Efternamn................................................

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

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

Efternamn................................................

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

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

Postnr......................................................

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

Hemtel.nr.............................................

Datum…………………………………………………

Namnteckning……………………………………..

Övrig information:
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Reseregler
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.

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.

Resorna anordnas för föreningens
medlemmar. Make/maka/sambo/god vän
som ej är medlem får delta i mån av plats
och betalar utöver resans medlemspris en
mindre administrativ avgift.
Vid föreningens resor sker på- och
avstigning endast vid Ekoxen eller Cupolen
och vid angivet resmål.
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