
FAS fyller 25 år och det 
ska vi fira tillsammans! 
När jag bläddrade runt och 
letade efter ett protokoll, så 
snubblade jag över ett som 
handlade om FAS’ 
tjugoårsjubileum. Som tur var 
så tittade jag ordentligt och 
upptäckte jubileumsåret - i år! 
Styrelsen fattade genast 
beslut om aktivitet och vi har 
landat i att inbjuda alla 
medlemmar till en storslagen 
musikföreställning med 
estradören Mattias Enn. 
Föreställningen är gratis och 
allt man behöver göra är att 
läsa vidare bak i FAS-bladet 
och följa instruktionerna. 
Varmt välkomna! 
 
På tal om styrelse, så har vi sedan årsmötet tre 
nya medlemmar: Cajsa Arenius, Gunilla 
Broberg och Sara Meerits. Gunilla är vår nya 
kassör och Cajsa och Sara ledamöter. Vi 
hoppas att dom ska trivas i vår förenings 
styrelse. 
Expeditionen har också förändrats och där 
återfinner vi Cajsa igen och så har vi Kersti 
Svalberg Bökman. Kersti är på plats sedan 
länge, men vi har slarvat med presentationen 
på sistone. Vi återkommer på hemsidan! 

 Litteratursalongen, denna institution, får ett 
lite nytt utseende i december. Fredrik 
Ljungzell, som underhållit och glatt oss med 

sitt stora litteraturintresse, tackar 
för sig. ”Med ålderns rätt” säger 
Fredrik och vi får bara tacka och 
glädja oss åt att Kerstin och 
Hjördis fortsätter. Alltså, lite 
gammalt och lite nytt, i  år blir det 
nya inslaget prof. Hans Nilsson. 
Denne intressante lokalhistoriker 
kommer att berätta om planerna 
om en ny bok om Johan Krouthen. 
I övrigt så försöker alla grupper 
erbjuda spännande program inför 
hösten. Många fina musikprogram 
blir det och Måndagsklubbens 
föreläsare håller hög klass! 
Resorna är som alltid populära 
och blir snabbt fulltecknade. Läs 

noga om reglerna för anmälningar och 
respektera att expeditionen måste få arbetsro 
vid genomgången av E-post och 
anmälningstalonger. 
Studiebesöken blir allt populärare, så det 
gäller att hänga på där. Ett varierat utbud i 
höst kommer att ge rika upplevelser. 
Och glöm inte promenaderna!!! 
Med all denna information så har jag bara 
plats kvar att önska er alla 
en riktigt fin sommar och välkomna till 
höstens aktiviteter framöver! 

Rigmor Sörensson Hernborg, ordf. 

 FAS- bladet 2019-1 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping  2018-05-26 

 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping  2019-05-25 

 

   

Program för hösten 2019 

 

Adress: FAS - Föreningen Aktiva Seniorer 
Storgatan 40  
582 23 Linköping 
Telefon: Expedition 013-12 41 21 
 Plusgiro: 93 72 33 - 5  

 
  

Expeditionstider: tisd, onsd, torsd 9.30- 11.30   

 Expeditionen stängd 14 juni- 19 aug 2019  
e-post: info@faslinkoping.se 
Hemsida: www.faslinkoping.se 
 Medlemsavgift 100 kr  

 

 

 

 

 

http://www.faslinkoping.org/


 

Måndagsklubben 
Kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22  

 
16 september 
Östgötabandet – Sverige kors och tvärs 
 
30 september 
Jens Liljestrand "Mannen i skogen" - en biografi om 
Wilhelm Moberg 
 
14 okt  
Jan Erik Karlström  
"Östergötlands äldsta bergslag ” 
 
28 Oktober 
Göran Redin ”Nedslag i 1600-talet- människor - 
historiska händelser ur ett Östgötaperspektiv ” 
 
11 november 
Margareta Bachrack Lindström  "Linköpings 
universitet - vart är vi på väg?" 
 
25 november 
Per Arne Fall "Mitt liv som geriatriker". 
 
9 december 
Musik, lyrik och Linköpings Lucia 
 
 

Resor 

 
12 september.  
Dagsutflykt till Gryt. 
 
9 oktober   
Nationalmuseum  
Fullbokad med reserver från vårresan. 
 
5 november  
Stockholm Spelman på taket                                      
 
1 december  
Adventsfirande i Oppeby kyrka 

 

          Kultursalongen 
Kl 14.00 Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen,  

Västra Vägen 32 

14 sept 
”En baron på besök” 
Povel Ramel av och med Sven Angleflod. 
  
16 nov 
Edit Piaf i ord och ton 
Ida Andersson/Lars Hägglund tolkar Piaf.  
  
14 dec 
Litteratursalong 
Hans Nilsson, Kerstin Fridén och Hjördis Wallin 
introducerar Krouthén och nobelpristagarna. 
  

Studiebesök 

17 sept Tinnerö eklandskap 
 

29 okt Oneweb 
 

26 nov Håmex 
 

Promenader 

11 sept   Eklandskapet 
 

25 sept   Vallaskogen 
 

   9 okt    Vidingsjöskogen 
 

23 okt     Majelden o Berga Hage 
 

  6 nov    Stångån vid Scandic 
 
 

JUBILEUMSFÖRESTÄLLNING - 25 ÅR 

19 okt 
FAS 25 år! Det firar vi med gratis 
JUBILEUMSFÖRESTÄLLNING för våra 
medlemmar i Folkungaskolans aula! 
Estradören och sångaren Mattias Enn bjuder oss 
på en jubileumskavalkad om våra stora stjärnor. 
Vid pianot Jan-Erik Sandvik. 
  

Aktiviteter i FAS hösten 2019 
Översikt 
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16 sept 
Östgötabandet – Sverige kors och tvärs 
En musikalisk resa i vårt vackra och avlånga land! 

Färden går kors och tvärs genom skiftande landskap 
där Östgötabandet guidar oss från Kiviks 
äppeldoftande kullar i söder, via Torn Erik i Dalarna, 
Frösön i Jämtland och vidare ända upp till 
midnattssolen längst i norr. Vi gör även en 
avstickare till Gotland för att avnjuta den gotländska 
sommarnatten.  
 
 
30 sept   
Jens Liljestrand "Mannen i skogen - en biografi om 
Wilhelm Moberg." 
Jens Liljestrand är en svensk litteraturvetare, 
författare och skribent.Sedan 2013 är han 
biträdande kulturchef på Expressen, och Sveriges 
största auktoritet på Vilhelm Moberg, och 
disputerade 2009 med avhandlingen Mobergsland - 
personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs 
utvandrarserie.  
2018 nominerades han till Augustpriset för 
"Mannen i skogen" om Vilhelm Moberg. Han har 
fått åtskilliga priser för sitt författarskap; bl a 
tidningen VI:s litteraturpris, Lagercrantzen m fl.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 okt  
Jan Erik Karlström  
Östergötlands äldsta bergslag” 

Medeltidens första 
århundraden var en bra 
tidsperiod i våra förfäders 
gemenskap. Klimatet var 
gynnsamt, bönderna 
nyodlade och folkmängden 
ökade. Men framgångarna 
fick också följdverkningar. 
Tillgången på metaller blev 
en nyckelfråga, mest ökade 

behovet av järn. De kända resurserna av sjö och 
myrmalm skulle bli otillräckliga. Våra förfäder måste 
söka nya utvägar. 
En välkänd populärhistorisk författare (Maja 
Hagerman) har sagt, att allt av betydelse för det 
svenska rikets framväxt under den äldsta 
medeltiden utspelade sig i Östergötland, men då 
drabbades våra förfäder också av en svår motgång. 
Ett dråpslag! Vad var det som hände? 
Jan-Eric Karlström har ett yrkesliv bakom sig som 
skogstjänsteman på Holmens bruk och som skoglig 
yrkeslärare. Som pensionär har han överinseende 
över de kulturhistoriska objekten på Holmens 
marker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måndagsklubben 
Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22  

Entré 50:-  / icke medlem 60:- / eller alla föreläsningar 200:- (medlem) 
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28 okt 
”Nedslag i 1600-talet- människor - historiska 

händelser ur ett 
Östgötaperspektiv ” 
Göran Redin är civilingenjör och 
projektledare med passion för 
historia. 2013 debuterade han 
med Ett fjärran krig, första boken 
om familjen från Lövberga i 
Björsäter socken. Den har följts 

av En skärva hopp (2014),  Ett bräckligt liv (2016), En 
vilsen själ ( 2017) och En ensam färd (2019). 
 
Redin har snabbt fått en trogen läsekrets som 
uppskattar hans livfulla historiska berättelser och 
vackra språk. 
Göran Redin bor i Stockholm men har sina rötter i 
Björsäters socken, Bankekinds härad i 
Östergötland.  De personer han gestaltar och vars 
öden vi följer i Sverige och ut i Europa under det 
stormande 1600-talet kommer från Björsäter och 
omgivande socknar i Östergötland. 
 
 
11 nov 
Linköpings universitet - vart är vi på väg? 
Margareta Bachrack Lindström, prorektor, kommer 
att belysa utmaningar och tankar inför framtiden 
inom utbildningsområdet. Inom satsningen Det 
pedagogiska språnget arbetar man t ex med 
kreativa lärmiljöer.  
Margareta Bachrack Lindström har tidigare varit 
dekan vid medicinska fakulteten med ansvar för 
utbildning och kvalitetsarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 nov 
Mitt liv som geriatriker 

Före detta överläkaren, med.dr 
Per-Arne Fall med 45 år i 
landstingets tjänst berättar om 
sitt yrkesliv som geriatriker, det 
vill säga utredning och 
behandling av sjukdomar som 
hör till åldrandet. Bland annat 
handlar det om 
demenssjukdomar och 

Parkinsons sjukdom men även äldres hälsa och 
sjuklighet i allmänhet.  
Per-Arnes val av geriatrik som sin specialitet kommer 
sig av hans stora människointresse samt etiska 
aspekter på liv och död. 
Mycket har Per-Arne fått höra av sina patienter 
under årens lopp vilket har föranlett honom att som 
pensionär engagera sig som fritidspolitiker, det får vi 
höra mera om. 

 
 
9 dec 
Musik, lyrik och Linköpings Lucia 

 
Traditionsenligt avslutar vi höstterminen med att 
lyssna till musik, solosång och lyrik.  I år sker 
evenemanget i Missionskyrkan i Linköping. 
Som vanligt avslutas också sammanakomsten med 
ett besök och skönsång av Linköpings Lucia med 
tärnor.  
  OBS! Lokalbytet! 
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https://historiskamedia.se/bok/ett-fjarran-krig/
https://historiskamedia.se/bokserie/lovberga/
https://historiskamedia.se/bok/en-skarva-hopp/
https://historiskamedia.se/bok/ett-brackligt-liv/
https://historiskamedia.se/bok/en-vilsen-sjal/
https://historiskamedia.se/bok/en-vilsen-sjal/
https://historiskamedia.se/bok/en-ensam-fard/


 
 
14 sept 
” En Baron på besök ” 

Om kärleken till musikens ord och ordens musik. 
Ett försök till att försöka utröna vilka personer 
som kanske har funnits och vilka som är 
påhittade i Povel Ramels melodiskafferi! Men 
som sedan alltmer mynnar ut i en hyllning till en 
av våra stora revyfenomen i vår tid-
Knäppuppen!  
Östgötateaterns soppteater, av och med      
Sven Angleflod, ger oss en stor musikalisk 
upplevelse. 
 

 
 
 
Oktobersalongen utgår pga 
Jubileumsföreställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
16 nov 
Edith Piaf i ord och ton. 
Ida Andersson tolkar Piaf. Lars Hägglund 
ackompanjerar. 
 I den franska vissångerskan Edit Piafs liv möts 
styrkan och sårbarheten, den överväldigande 
lyckan och den bottenlösa sorgen. 
Piaf är en av vår tids riktigt stora sångerskor. 
Ida Andersson, som här tolkar Edit Piaf, är 
kyrkomusiker i Väst-Sverige. Hon har i drygt 10 
år turnerat med sin föreställning, och nu får vi 
chansen att ta del av programmet. 
Med sig har Ida konsertpianisten Lars Hägglund, 
som turnerat både i Sverige och utomlands. 
Ida besökte Linköpings Domkyrka i höstas. 
 
 
 
 
14 dec 
Litteratursalong 
I år blir Litteratursalongen lite annorlunda, 
sedan Fredrik Ljungzell valt att tacka för sig. 
Kerstin Fridén och Hjördis Wallin läser dock 
vidare. 
Vi har lyckats få professorn i lokalhistoria, Hans 
Nilsson, att komma till oss och berätta om 
planerna på en ny ”bilderbok” om Johan 
Krouthén mm. 
Nobelpristagarna presenteras av de pålästa 
trotjänarna Kerstin och Hjördis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Entré 50:- /icke medl 60:-/inkl. kaffe och bröd. Föranmälan till FAS-exp. gärna via mail eller talongen 
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19 okt 
Jubileumsföreställning - FAS 25 ÅR!  
Föreställningen ges i Folkungaskolans aula kl. 14.00. 
2x45 min. med paus då vi bjuder på frukt och godis. 
Mattias Enn har  bl.a. kallats ”Estradör med själ och 
hjärta” och hans program ”En mästerlig musikalisk 
resa”. En stor underhållare kommer att göra vårt 
jubileum till en fest med en jubileumskavalkad om 
våra stora stjärnor, Zarah Leander, Birgit Nilsson, 
Ulla Sallert, Ernst Rolf och Karl Gerhard. 
Mattias Enn är född i Nacka och har i hela sitt 
vuxna liv sysslat med musik. Han ägnar sig 
främst åt romantisk underhållningsmusik och 
texter ur revyer. 
 
 
 
 
 

 
 
Torsdag 12 sept 
Dagsutflykt till Gryt 
 
I  "Kärlekens trädgård", Lilla Vik,  en drygt 20 år 
gammal rosträdgård, möter vi, för många 
Linköpingsbor kända, konstnärinnan Karola 
Messner. Hon visar oss runt i den fantastiska 
trädgård hon själv varit med och skapat.  
 
Vi går bland tusentals rosor, rhododendron, 
perenner av olika slag och ovanliga träd och buskar. 
Här finns anlagda vattendrag och dammar och 
Karola Messners vackra skulpturer. I parken ligger 
konstateljen med fantastiska målningar och flera 
växthus. 
 
 
 
 

 
 
 
Mattias har under flera decennier turnerat i hela 
Sverige och dessutom i Finland och USA. Han 
har också varit med i Allsång på Skansen! 
Med sig har Mattias Enn sin pianist Jan-Erik 
Sandvik. 
Jubileumsföreställningen är öppen för våra 
medlemmar och biljetter kommer att delas ut 
gratis under tidig höst på Måndagsklubben och 
Kultursalongen och kommer att kunna hämtas 
på vår exp. Vi bokar av mot 
medlemsförteckningen. 
Mer info via SMS i höst. 
Folkungaskolans aula har ingång mot 
Folkungagatan. Vi skyltar där! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Efter två timmar i parken äter vi lunch på Gryts Varv 
och Konferens strax intill. Därefter väntar en båt 
som tar oss ut en timme på en liten skärgårdstur 
innan hemresan. 
 
Resans pris 750 kr. 
I priset ingår resa med buss och båt, 
förmiddagskaffe, entré och lunch. 
 

Birgitta Isaksson      Fredrik Ljungzell                                       
 

 

Resor 
Anmälan, gärna via mail eller anmälningstalong. Första handläggningsdag 4 juni 2019. 

FAS 25 ÅR! 

Jubileumsföreställning 
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 Onsdag 9 oktober 

Resa till Nationalmuseum  
Fullbokad med reserver från vårresan. 
 
 
Musikalresa till Stockholm 
Tisdag 5 november 
Medelhavsmuseet och Musikalen Spelman på 
taket 
 
Vid 11-tiden avreser vi från Linköping, stannar i 
Blommenhof för kaffe och smörgås och anländer till 
Medelhavsmuseet lagom till visning kl 14.30. Här 
bekantar vi oss med en rad intressanta avdelningar: 
Antikens Grekland & Rom med ett rikt urval föremål 
som speglar liv och död under antiken, Cypern 
genom tiderna, där centrum utgörs av kultplatsen 
Ajia Irini med bl a 1000 terrakottafigurer, Egypten 
med närstudier av museets mumier medelst 3D-
teknik samt Guldrummet med smycken och 
votivgåvor. 
 
Före musikalen äter vi en trerätters middag på 
anrika restaurang Timmermans. 
 
Kl 19.00 börjar musikalen Spelman på taket, som 
framförs på Dansens hus, eftersom Stadsteaterns 
egna lokaler är under renovering. Det är en 
amerikansk musikal från 1964. Den bygger på 
Sholem Aleichems roman Tewje der Milchiger 
(Tevje, mjölkutköraren på jiddisch 1894)); på 
svenska 1992 som Spelman på taket, och utspelar 
sig 1905 i Anatevka, en fiktiv by i ett judiskt område 
i Tsarryssland. Tevje strävar med att bevara judiska 
traditioner i motsättning till döttrarna. Tevje 
förklarar att utan sina traditioner skulle de vara lika 
osäkra ”som en spelman på taket”. 
 
Rollen som Tevje har Dan Ekborg och rollen som fru 
Golde har Pia Johansson; i övrigt medverkar en rad 
andra skådespelare. Manus Joseph Stein, musik 
Jerry Bock och sångtexter Sheldon Harnick. 
 
Efter föreställningens slut åker vi hemåt och 
beräknas vara åter i Linköping ca kl 00.30. 
 
Resans pris ca 1.500:-. I resans pris ingår bussresa, 
kaffe, visning på museet, middag och musikalbiljett. 

Fredrik Ljungzell         Ulla-Berit Almen 

Söndag 1 december 
Adventsresa till Oppeby kyrka och Rimforsa  

 
Det finns många intressanta kyrkor runtom i stiftet. 
I år går vår adventsresa söderut till Oppeby kyrka i 
Kinda kommun. Den tillhör Rimforsa församling. 
Kyrkan är uppförd 1760 på en kulle mellan Åsunden 
och Nimmern och ligger otroligt vackert i 
omgivningen. Inventarier finns bevarade från den 
medeltida kyrka som brann. 
Julbordet äter vi på Storgården i Rimforsa. Gården 
ligger vid Åsundens strand inbäddad bland 
hundraåriga ekar. Maten tillagas på närproducerade 
råvaror från skog och sjö. Vi erbjuds de traditionella 
julspecialiteter som vi gärna vill inleda vårt 
julfirande med. 
Pris för resa och julbord: 800 kr 

Ulla-Berit Almén          Ulf Rehme 
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Tisdag 17 september kl 14.00 
 Kultur och natur i Tinnerö eklandskap 

År 2006 bildades i Linköping det 
687 hektar stora naturreservatet 
med namnet Tinnerö 
eklandskap. Sedan dess har 
igenvuxna marker röjts och bete 
och slåtter har återupptagits. 
Reservatet är rikt på 
fornlämningar. Därför gör vi ett 

besök i en liten del av detta landskap och blir 
mottagna av guiden och naturkännaren Ulla-Britt 
Forsgren. Under en promenad på ca 1 kilometer, 
med många uppehåll, berättar hon målande om hur 
man levde i Tinnerö för mer än 2000 år sedan. Allt 
med utgångspunkt från fornlämningar i området. 
Medtag picknikförtäring efter egen smak. Trevligast 
är naturligtvis att fika sittande på en berghäll eller 
på ett kullfallet träd. Skulle vädret  bråka med oss, 
finns lösningar på det. Stadiga skor och stavar kan 
vara bra på de stigar vi kommer att gå. Färister, 
rötter och stenar gör  det tyvärr  inte framkomligt 
för rullstolar och rollatorer.  
Max 20 besökare. Betalningen skall finnas på FAS 
Plusgiro senast 2 september. Tyvärr finns inga 
allmänna transportmedel att ta till för att nå vårt 
besöksmål.  Vi samlas på Fröbergets stora parkering 
vid eklandskapet kl 14.00 Grinden till eklandskapet 
kommer att öppnas för inpassering när alla är på 
plats.  Välkomna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tisdag 29 oktober 2019  kl 14.00   
Oneweb får jorden att krympa 

Hälften av jordens 
befolkning har idag 
inte tillgång till 
internet. Ett 
demokratiproblem av 
stora mått som nu 
håller på att avhjälpas, 
bland annat av 

företaget Ruag space i Linköping och Göteborg. 
Beställare i det internationella projektet är Oneweb, 
som har som mål att placera drygt 600 satelliter i ett 
nätverk runt hela jorden. Ruhag space i Linköping 
tillverkar och monterar separationssystem för 
sateliter. En teknisk lösning som gör det möjligt att 
skjuta upp 32 sateliter med en och samma bärraket, 
och sedan få satliterna utplacerade i tur och ordning 
utan krockar. Uppskjutningarna pågår under 2019 
och sker från rymdbaser i Kazakstan, Guyana och 
Vostochny. Vad blir nästa steg för Ruag? Hur klarar 
man av underhållet på 600 sateliter? Hur blir 
framtiden för våra barnbarn?  Ligger deras framtid i 
rymden? Jag tror det finns många frågor och 
undringar. Frågan är vilka svar som är möjliga att 
ge? 
Max 25 besökare. Betalningen skall finnas på FAS 
Plusgiro senast 8 oktober. Av säkerhetsskäl måste 
samtliga besökare ange namn och personnummer 
vid anmälan till detta besök. Fotografering är inte 
tillåten i lokalerna. Efter företagspresentation och 
kaffe, besöker vi en del av  arbetslokalerna.  
Vi färdas i egna bilar och samåker så gott det går. Åk 
mot Linköpings flygplats, förbi transithallen och 
ytterligare några 100 meter till RUAGs entre där vi 
samlas för incheckning. En karta som anger 
resmålet, kommer att läggas ut på FAS hemsida. 
Välkomna   
 
 
 

Studiebesök 
Kostnad/besök vanligen 50:-. Ibland med dryck och tilltugg. Ej medlemmar betalar 10:- extra och 
deltar i mån av plats. Anmälan till vår expedition, gärna via mail eller anmälningstalongen. Beställda 
platser betalas till Plusgirot.  
Senaste betalningsdatum anges vid varje aktivitet. Avanmälan till expeditionen.  
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Tisdag 26 november 2019 kl 14.00 
Precision och snäva toleranser 

 
Det finns en sida av Linköping som få känner till, 
men som är avgörande för stadens industriella 
framgångar. Det gäller mindre verkstadsföretag 
med spetskompetens inom smala nischer.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håmex på Sättunagatan 5 är ett av dem. Företaget 
startade för drygt 50 år sedan och har i dag drygt 40 
anställda och man tillverkar precisionsverktyg i 
hårdmetall och legerat stål. Tillverkningen är 
inriktad på både enstyck och korta serier. Vi får vid 
en koppkaffe en presentation av företaget samt en 
rundvandring i ett urval av lokalerna.  
Max 20 deltagare. Betalningen skall finnas på FAS 
Plusgiro senast 5 november. Från busshållplats 
”Farmek” är det 5 minuters promenad till Håmex 
entré på Sättunagatan 5. Bilparkering finns framför 
företaget. Välkomna.   
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RESOR 

  12 sept Gryt 

  5 nov Stockholm musikal 

  1 dec Advent Oppeby 

   

 

Namn................................................... 

 

Adress................................................... 

 

Tel.nr……................................................. 

 

Mobil.nr................................................... 

 

Specialkost ............................................. 

 

Enkel-/dubbelrum................................... 

KULTURSALONG 

 14 sept En baron på besök 

 16 nov Ida Andersson/Edit Piaf 

 14 dec Litteratursalong 
 

 
Namn.................................................... 

 

Adress................................................... 

 

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

 

Mobilnr........…………………………………..…..  

 

Specialkost............................................ 

STUDIEBESÖK 

 17 sept Tinnerö eklandskap 

 29 okt Oneweb 

 26 nov Håmex 

 

 
Namn................................................ 

 

Adress................................................ 

 

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

 

Mobilnr...........……..…………………………… 

 

Specialkost .......................................... 
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Anmälningstalong för resor, studiebesök o kultursalong 
 



 
 
 
 
 
 
11 september  
Promenad i eklandskapet. Bussåkare: Tag buss 17, 
hållplats Ortgatan eller buss 1, hållplats 
Hässlegatan.  Medtag fika. 
 
25 september  
Promenad i Vallaskogen. Vi träffas på 
Kryddbodtorget i Gamla linköping. Kaffe och våfflor 
på Ernia för 40:- efteråt.   
 

9 oktober  
Promenad i Vidingsjöskogen. Bussåkare : Tag buss 1 
och åk till Hässlegatan. Bilåkare kan parkera vid 
Motionscentrum och så sammanstrålar vi där. 
 
 
 
 
 
 

Anmälan: 

• Anmälningsavgiften är en del av resans 
pris men inget inbetalningskort skickas 
ut för denna. 

• Endagsresa:                  150:- 
• Resa med övernattning:         300:-  
• Anmälan: Anmäl dig till expeditionen, 

gärna via mail eller anmälningstalongen, 
till önskad aktivitet. Uppge namn, 
adress, telefon- och mobilnummer samt 
om du har mailadress. Ange eventuell 
specialkost och vid flerdagsresor 
önskemål om enkel/dubbelrum. 

• Första handläggningsdag för aktiviteter 
är den 4 juni 2019. 

• När du fått din plats bekräftad av oss 
skickas anmälningsavgift för aktiviteten 
inom två veckor till FAS Plusgiro. 

• Anmälan är bindande först sedan 
anmälningsavgiften kommit FAS 
tillhanda. Sista dag för slutbetalning 
anges i den information som skickas ut 
inför resp. aktivitet. 

 
 
 
 
 
 
23 oktober  
Promenad i Majelden och Berga Hage. Vi träffas vid         
parkeringsplatsen nedanför Bergdalsgatan mitt 
emot Folkungavallen. Medtag fika. 
          
 6 november  
Promenad längs Stångån. Vi träffas vid Scandic 
hotell på åsidan. 
 
 
Välkomna att sträcka på benen önskar   

Karin och Kerstin 

 
 
 
 
 
 

 
Avbokning: 

• Om du avbokar en aktivitet behåller vi 
anmälningsavgiften för att täcka våra 
administrativa kostnader. Härutöver 
kommer de kostnader som vi inte kan 
påverka, att debiteras dig. För att 
underlätta för eventuell återbetalning 
ber vi dig att i samband med 
avbokningen ange ditt kontonummer. 

Allmänt: 

• Resorna anordnas endast för 
föreningens medlemmar. 

• Vid föreningens resor sker av- och 
påstigning vid Ekoxen eller Cupolen och 
vid angivet resmål. 
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Reseregler 

Promenader  

Våra onsdagspromenader börjar den 11 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. 



Resan till Nationalmuseum 
 
Den 27 mars äntrade ett förväntansfullt gäng 
bussen mot Stockholm och Nationalmuseum. I 
ett strålande vårväder gick resan snabbt och 
smidigt, t o m genom Stockholm, trots 
ombyggnad av Slussen. 
 

 

Väl framme delades vi in i två grupper med 
varsin kunnig och entusiastisk guide. Ett extra 
plus till en utmärkt ljudanläggning. Den ena 
turen genom muséet handlade om husets 
utformning efter renoveringen: teknik, 
innovationer, belysning m.m. Man förstår att 
1,2 miljarder hade använts. 

 
Efter den första rundvandringen hälsades vi 
välkomna till restaurangen av krögaren själv, 
Fredrik Eriksson, och fick avnjuta en utsökt 
tvårätters lunch. 

 
 
 

 
 
 

Muséets samlingar var temat för nästa visning. 
Vi färdades genom seklerna från 1500-talet 
och fram till våra dagar. På en dryg timme 
hinner man naturligtvis bara se en bråkdel av 
vad som erbjuds, men vi fick verkligen lust till 
återbesök. 

Urnor av Gustavsbergsmästaren Franz Meder 1893 

En lika behaglig hemresa avslutades på utsatt 
tid i Linköping och nöjda vandrade vi hem i 
vårkvällen. 

Stort TACK till Fredrik och Ulla-Berit för 
utmärkt reseledning!  

Agneta och Björn Staberg 
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Nästa  FAS-blad  dec 2019 


