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Kära medlemmar i 
Coronatider  
 
Inte trodde vi att det skulle bli på detta viset! 
Vi som alltid varit vana vid att kunna planera 
och ha kontroll, lever sedan i mars i 
ovisshetens tid. 
Vi som arbetar med FAS-bladet och 
aktiviteterna, försöker i alla fall upprätthålla 
normaliteten så gott det går. 
Hoppas myndigheterna är med oss! 
 
Styrelsen har haft några möten och beslutat 
att medlemsavgiften för 2020 även ska 
omfatta 2021. 
 
Flera aktiviteter blev inte av under vår-
säsongen, men det blev inte heller tomt på 
evenemang. Vid en tillbakablick visar det sig 
att vi faktiskt hann med 5 måndagsklubbar, 
3 kultursalonger, 1 resa och 2 studiebesök. 
 
Hur som helst så tar vi sats i höst igen och 
startar vår säsong i slutet av oktober. 
 
Expeditionen öppnar igen den 1 september – 
dock ej för besök, endast telefon och mail - 
och första anmälningsdag till resor, studie-
besök och Kultursalongen är 15 september. 
Gäller både e-post och brev/talong/. 
 
 

 
 
 
 
Det som gäller under hösten är att man blir 
kontaktad  om man kommit med på en 
aktivitet.  
Detta underlättar expeditionsarbetet 
betydligt. 
 
Speciella reseregler för hösten gäller och finns 
att läsa längre bak i bladet. 
 
Med denna information hälsar vi alla 
medlemmar välkomna till våra aktiviteter 
senare i år. 
 
Men först vill vi alla som arbetar med FAS 
önska er en frisk och lagom varm sommar – 
måtte vi få vara friska och ses igen Det känns 
som så längesen!.  
  

Rigmor Sörensson Hernborg, ordf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FAS- bladet 2020-1 
FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping  2020-06-13 

   

Program för hösten 2020 

 

Adress: FAS - Föreningen Aktiva Seniorer 
Storgatan 40  
582 23 Linköping 
Telefon: Expedition 013-12 41 21 
Plusgiro: 93 72 33-5    Swish 1233422995 

Expeditionstider: tisd, ons, torsd kl 9.30-11.30 
endast per mail och telefon. Stängt 19/3 – 31/8 2020 
e-post: info@faslinkoping.se 
Hemsida: www.faslinkoping.se 

Medlemsavgift 100 kr  

 

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

Linköping 

26 oktober  
Christina Jutterström 
Kvinnorna runt sjön Björken 
 
9 november 
In i musiken  
med klarinettisten och konsertmästaren 
Dan Larsson  
 
23 november 
Saab 340 -  
en ny epok för Saab och för regionalflyget – 
Ulf Edlund 
 
7 december 
Musik, lyrik och Linköpings Lucia 
Traditionsenligt avslut 
 
 

Resor 

3 november  
Dagsutflykt till Sörmlands Museum i 
Nyköping 
2 guidade visningar  
Hårresande historier och sörmländska 
livsöden 
 
 
Söndag 29 november 
Adventsresa till Västra Eds kyrka och  
julbord, Tindereds lantkök 
 
 

 

Kultursalongen 
Kl 14.00 Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen,  

Västra Vägen 32, Linköping 

31 oktober 
Jazz- och Gospelkören Fröjda -  
under ledning av Albin Fronczak 
 
21 november 
Kvartetten Delight musicerar 
Karin Hansson, Glenn Fransson, Anders 
Kempe och Gunnar Ekermo underhåller 
 
19 december 
"Jag vill sätta världen i rörelse" 
Anna-Karin Palm föreläser om sin biografi 
över Selma Lagerlöf 
 

Studiebesök 

3 november 
Studenternas hus i Linköping 
 
24 november 
SAAB  - största företaget i Östergötland 
 

 
 

Promenader 

Inga organiserade promenader i höst 
 
Från Styrelsen rekommenderar vi promenader 
i Linköpings och Östergötlands vackra 
naturskyddsområden, totalt 283 varav i 
Linköping 26 
Broschyrer hos Naturum i Trädgårds-
föreningen eller på nätet  
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-
och-upptack  

 
  

Aktiviteter i FAS hösten 2020 

Översikt 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack
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26 oktober  
 

Christina Jutterström 
Kvinnorna runt sjön Björken 
 

 
 
 I Sörmland ligger en liten sjö som heter 
Björken. Runt den bor några kvinnor som 
sedan 80-talet träffas i Cirkeln och bildar 
sig. En av kvinnorna är journalisten och 
legendaren Christina Jutterström. 
  
I boken Kvinnorna runt sjön Björken 
berättar hon dessa kvinnors fantastiska, 
häpnadsväckande och gripande historier.  
 
(Men boken är också en berättelse om den 
roll som studiecirklar har haft och har, för 
framför allt kvinnor utan utbildning. Vilken 
enorm möjlighet det har varit för dem att 
lära sig om allt från astrofysik och 
kvantmekanik till tvåändsstickning. 
Christina Jutterström skriver levande om 
dessa kvinnor och den prisbelönta 
fotografen Lotta Härdelin har tagit 
fantastiska bilder från omgivningarna runt 
sjön och på de medverkande kvinnorna.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentation av Christina Jutterström 
Journalist, som genom åren arbetat på 
landsortstidning, Vecko-Revyn, Eko-
redaktionen och Rapport inom public 
service, utrikeskorrespondent i Afrika för 
Svenska Dagbladet.  
Inledde chefs/ledarbana på Eko-
redaktionen 1977, därefter chefredaktör 
för Dagens Nyheter(länge)och 
Expressen(kort), gästprofessor på 
Göteborgs universitet och sist VD på SVT.  
 
 
  

Måndagsklubben 
Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping  

Entré: 50 kr för medlem, ej medlem 60 kr eller årskort 2020, 100 kr (medlem) 
Ingen anmälan. Möjlighet till kaffe/the mm i Marthas café. 
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Måndagsklubben, fortsättning 
 
9 november 
In i musiken  
Klarinettisten och konsertmästaren  
Dan Larsson tar oss med på musikaliska 
betraktelser inifrån musiken 
 

 
 
 
Vad är det vi hör egentligen och hur blir det 
till?  
Vad skiljer framföranden av orkestermusik 
och kammarmusik?  
Vad är egentligen kammarmusik och när 
myntades begreppet, och andra begrepp 
också för den delen?  
 
Bollar kastas, soldater frammanas och musik 
klingar! 

 
 
23 november 
Saab 340 -  
en ny epok för Saab och för regionalflyget – 
Ulf Edlund 
 

 
 
Ulf Edlund arbetade med flygplansutveckling, 
både civila och militära projekt, under sina 40 
år på Saab (1963-2003). Hans favorit är 
regionalflygplanet Saab 340 som levererades 
till kunder över hela världen 1984 till 1999. 
Flygplanet utvecklades i ett unikt samarbete 
med det amerikanska företaget Fairchild och 
var det mest sålda planet i sin storleksklass. 
 
 
7 december 
Musik, lyrik och Linköpings Lucia 
 
Traditionsenligt avslutar vi höstterminen med 
att lyssna till musik, solosång och lyrik i 
Missonskyrkan i Linköping. 
 

 
 
Som vanligt avslutas sammankomsten med ett 
besök och skönsång av Linköpings Lucia med 
tärnor  
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31 oktober 
Jazz- och Gospelkören Fröjda 
från Lambohovskyrkan under ledning av Albin 
Fronczak.  
Kören sjunger både profana och religiösa 
sånger. 
 

 
 
Körledaren Albin Fronczak är kantor och 
kyrkomusiker i Lambohov och han är även 
mannen bakom Jazz i Lambohovskyrkan. 
 

 
 
21 november 
Kvartettet Delight musicerar 
Kvartetten Delight består av välmeriterade 
musiker, som underhåller med en repertoar 
som varieras mellan visor och jazz, någon 
bossa, någon folkvisa, kanske en Beatles-låt-
känt och okänt.  
 

 
 

Kvartetten, som består av Karin Hanson, 

Glenn Fransson, Anders Kempe och 

Gunnar Ekermo är välkända för 

linköpingsborna. Den har medverkat vid 

små och stora evenemang. Bland de stora 

är Stadsfesten mest känd. 

Kultursalongen, lördagar kl 14.00 
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, Linköping 

Entré: 50 kr för medlem, ej medlem 60 kr i mån av plats. Betalning på plats, kontant eller via swish. 
Kaffe/the med bröd ingår i avgiften. Max 120 deltagare, eller färre beroende på myndighetsbeslut.  
Föranmälan till FAS expedition, via mail, talong eller telefon tidigast den 15 september och senast 
onsdagen före aktivitet. Avbokning via expeditionen. 
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Kultursalongen, fortsättning 
 
19 december 
”Jag vill sätta världen i rörelse” 
Anna-Karin Palm är författaren, som 
främst är känd för sina romaner som 
"Målarens döttrar" och "Snöängel", för att 
nämna några av hennes älskade böcker. 
 
Nu gör hon debut som biografiförfattare 
om en kollega som betytt mycket för 
henne. Och vilken debut! 

Anna-Karin Palm skriver om Selma 
Lagerlöfs målmedvetenhet, de kärleksfulla 
breven och om hur hon räddade Mårbacka 
efter att brodern förlorat det. 

"Ambitionen har varit att försöka förstå 
Lagerlöf inifrån, utan att bli kletig och privat" 
säger författaren 
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Tisdag 3 november  
Dagsutflykt till Sörmlands Museum i 
Nyköping 
 

 
 
Sörmlands Museum Nyköping invigdes 24 

november 2018 och är redan mycket 

uppmärksammat.  

2019 fick det Kulturarvspriset. 

 

Redan i fasadens grafiska betong förstår 

besökarna att det är människornas historia 

som berättas i det nya museet.  

 

 
 

 

De många exponerade föremålen i 

`Berättande Magasin` vittnar om människor 

från olika tider och sociala miljöer med 

skiftande ålder, bakgrund och könsidentitet, 

med olika ideal och drömmar. 

 

 

 

 

Museet är också nominerat till Årets Museum 
2020. 
 
Sörmlands Museum visar på nya sätt att 
arbeta som kombinerar föremålens historia 
med publikens upplevelse. 

 

Vi får ta del av två guidade visningar: 
Sörmländska livsöden och  
Hårresande historier 
 

 

Vi åker 07.30. Vid framkomsten får vi kaffe 

med fralla. Lunch äter vi på museet, och före 

hemresan fikar vi på Hellmanska gården.  

Vi kommer hem ca 16.30. 

 

Resans pris ca 850 kr. 

 

Ulla-Berit Almén Birgitta Isaksson 

 

 

 
 

Resor 
Anmälan via mail, talong eller telefon tidigast 15 september. 

Observera våra nya reseregler beroende på nuvarande restriktioner 
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Resor, fortsättning 

 

Söndag 29 november 

Adventsresa till Västra Eds kyrka och 

julbord, Tindereds lantkök 

 

Det finns många kyrkor sydöst ut som vi 

inte har besökt och i år är det dags för 

Västra Eds kyrka.  

Den är vackert belägen vid Storsjön i 

Edsbruk i Uknadalen. Den tillhör Norra 

Tjusts pastorat som består av 8 

församlingar. 

 

 

Västra Eds kyrka vittnar om många 

byggnadsperioder. 

 

Den gamla kyrkan från 1100-talet är nu en 

restaurerad ruin strax intill och den nya 

kyrkan uppfördes 1863 i nyklassisistisk stil. 

Några inventarier från den gamla kyrkan 

finns kvar här.   

 

 

 

 

 

 
 

Det traditionella julbordet äter vi på 

Tindereds lantkök, familjeägt och känt för 

sina egenproducerade råvaror. 

 

 

Pris för resa och julbord: ca 700 kr 

 

Ulla-Berit Almén    Fredrik Ljungsell 
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Tisdag 3 november kl 14 
Studenternas hus i Linköping 
 
Vi besöker Studenternas hus på 
universitetsområdet i Linköping. Byggnaden 
som blivit en central mötesplats för studenter, 
forskare och anställda; en samlingsplats för 
studier och utbyte av tankar.  
I de sju våningarna inryms bland annat 900 
läsplatser, bokmagasin, mötesrum, grupprum 
och restaurang.  
Att arkitekturen och de byggtekniska 
lösningarna lett till att Studenthuset erhållit 
första pris i tävlingen ”Årets bygge” ökar 
onekligen intresset att se mera av detta 
byggnadsverk!  
 
Vi samlas i entrén.  Avgiften för besöket 
betalas i efterhand.  Välkomna 
 

Bengt Strömqvist    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tisdag den 24 november kl 14.00 
SAAB- största företaget i Östergötland. 
 

 
 
Med sina 6 000 anställda i Linköping och 
17 000 totalt, är SAAB det största privata 
företaget i Östergötland.  
Verksamheten gäller bland annat utveckling 
och tillverkning av stridsflygplan, 
undervattensfarkoster samt torpeder och 
trafikledningsutrustning för hamnar och 
fartyg. 
Vi får en möjlighet att besöka någon av SAABs 
olika verksamheter.  
På grund av pandemisituationen när detta 
skrivs, kan vi inte precisera närmare vad vi får 
uppleva.  
Men det är säkert värt att ta en chans. 
 
Avgiften för besöket betalas i efterhand. Vi 
samlas vid SAABs kontorsentré om inget annat 
meddelas. Välkommen! 
 

Johnny Skogberg 

 

 
 
 
  

Studiebesök 
Anmälan till vår expedition, via mail, talong eller telefon tidigast 15 september. Avgift 50 kr för 
medlem, ej medlem 60 kr. Ej medlem deltar i mån av plats. Betalning via plusgiro eller swish. 
Avbokning sker via expeditionen. 
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Styrelsen FAS Linköping har 
fattat följande beslut: 
 
Om och när vår reseverksamhet kommer 
igång, kommer vi att slå samman anmälnings-
avgiften och slutavgiften till en avgift som 
betalas när aktiviteten är klar att genomföras.  
 
Vi gör detta för att minska arbetet med att 
betala tillbaka avgifter om resan/aktiviteten 
skulle bli inställd.  
 
Du/ni som deltagare får som vanligt ett 
inbetalningskort som ska betalas in innan det 
slutdatum som anges.  
 

Anmälan 
Anmälan sker till expeditionen via mail, talong 
eller telefon tidigast den 15 september.  
Anmälan ska innehålla: namn på deltagare, 
adress, telefon/mobiltelefon, samt 
mailadress.  
Om önskemål om specialkost finns, ange detta 
vid anmälan. 
Om du/ni deltar i en flerdagarsresa med 
övernattning, ange om du vill ha enkel- eller 
dubbelrum. Ange även vem du vill dela rum 
med.  
 
 

Besked  
om erhållen plats på önskad resa och/eller 
aktivitet lämnas av expeditionen. 
 
 

På FAS expedition finns: 
 
Dorit, Kersti, Christina, Sara och Cajsa 

 
 
 
 
 
 

Avbokning  
Avbokning sker via expeditionen. 
 
 

Allmänt om resor 
Resorna anordnas endast för föreningens 
medlemmar.  
 
Vid föreningens resor sker av- och påstigning 
vid Ekoxen eller Cupolen och vid angivet 
resmål.  
 
 

Försäkring 
Medlemmar är försäkrade i Folksams 
medlemsförsäkring K66184. Försäkringen 
gäller vid olycksfallsskada som inträffar när 
medlem deltar i föreningens resor, övrig 
verksamhet och vid färd till och från aktivitet 
 
 
  

Tillfälliga reseregler under Corona-pandemin 
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FAS Linköping 
samarbetar med 

Medborgarskolan  

både när det gäller Måndagsklubben och 

Kultursalongen. 

Medborgarskolan i Linköping erbjuder nu 
kurser "Social på distans"som är något för 
den som trots social distansering vill 
utvecklas i tanke, själ och hjärta 
tillsammans med andra. 

Cirkeln ger tillfälle att diskutera bland 
annat tankar kring coronapandemin men 
även andra teman uifrån ett material som 
de tillhandahåller. Studiecirkeln är 
kostnadsfri. 

Läs mer om "Social på distans" och hur det 
går till på studiecirkelns hemsida 

https://www.medborgarskolan.se/arrange
mang-sok/social-pa-distans-1247284 

 

Om ni är en grupp vänner/medlemmar 
som vill starta en studiecirkel så kan de 
stötta på olika vis, det är bara att höra av 
sig till linkoping@medborgarskolan.se 
 
Medborgarskolan har bland annat 
konceptet Mervetarna där det redan finns 
befintligt material till en kunskapscirkel i 
olika ämnen; allt ifrån antiken till Edvard 
Munch och det kan man nyttja i en egen 
cirkel. 

 

 

 

 

 

FAS Linköping, styrelse 
 
Efter årsmötet den 11 mars 2020 har FAS 
Linköping följande styrelse: 
 
Rigmor Sörensson Hernborg, ordförande 
Carin ”Cajsa” Arenius, vice ordförande och 
sekreterare 
Gunilla Broberg, kassör 
Agneta Lindström 
Sara Meerits 
AnnMarie Norin 
Jörgen Ralphsson 
Sten Andersson 
Gunilla Axelsson, redaktör 
 
 
 

Följ FAS hemsida för att ta 
del av ny information och 
eventuella ändringar i 
programmet 
 
www.faslinkoping.se 
 
 

mailto:linkoping@medborgarskolan.se
http://www.faslinkoping.se/
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Resan till Figaros bröllop 
på Operan i Stockholm 
 
Onsdagen den 11 mars avreser omkring 
35 FAS-medlemmar i mulet väder men i 
god stämning mot Stockholm för att se 
och höra Figaros Bröllop från 1786 av 
Mozart, i modern tappning.  
Första anhalten blev Blommenhof, där 
vi njöt av gott kaffe och en mättande 
smörgås. 
I rätt tid  kom vi till det intressanta och 
för mig okända Stadsmuseet i gamla 
praktfulla byggnader nära Slussen. Vi 
lämnade ytterplaggen i bussen, vilket 
kom oss att huttra efter visningen, när 
bussen p.g.a. tät trafik kom 20 min. 
efter utsatt tid.  
Det gjorde inte så mycket, eftersom vi 
direkt for till Timmermans på Söder för 
en delikat trerätters middag, inklusive 
vin och kaffe 

På Stadsmuseet blev vi indelade i två 
grupper och började med att ta oss de 
många och höga trappstegen till tredje 
våningen. Den kvinnliga guiden, som jag 
följde, visade stor entusiasm och 
kunskap. Pedagogiskt uppbyggda rum 
från svenska kungars 1500-tal, över 
Stormaktstidens ståtliga möbler och 
1800-talets industrier men med 
fattigdom i stugorna, inspirerade till 
frågor vid rundvandringen. Här hade vi 
kunnat stanna ytterligare en lång stund. 
Kanske vi kan göra ett uppföljnings-
besök ett annat år? 

Fascinerade blev vi också av utsikten  
mot vattnet, där guldbron från Kina 
sakta och majestätiskt tog sig in till kaj. 
En bjässe! 

Det blåste ordentligt i Stockholms 
centrum. Vikingbuss kryssade snabbt till 
operan och vi kom i god tid till 
föreställningen, där vi fått utmärkta 
platser. Operan gavs på italienska men 
det fanns svensk text på textmaskin. 
Några tyckte det var svårt att se och 
hinna läsa texten. Egentligen betydde 
översättningen kanske inte så mycket, 
för man förstod det tydliga agerandet 
väl. Aldrig har jag skrattat så innerligt 
under en operaföreställning. 
Handlingen utspelas på ett hotell med 
korridor till olika rum. Komik och allvar 
blandas. Den lekfulla iscensättningen 
med klädbyten, förväxlingar och till slut 
försoning känns omtumlande men äkta. 
Hovkapellet låter väldigt fint och 
följsamt. Grevinnan spelas av Christina 
Nilsson och som Figaro fick vi höra en  
rysk baryton, Denis Milo. Susannas 
viktiga roll spelades av Vivianne 
Holmberg. Operakören betydde också 
mycket för helheten. Ett tält i snöig 
skog för tänkt älskog fann jag mindre 
logisk i sammanhanget. Efter mera än 
tre timmar kom vi ut i den kyliga 
marsluften och hade nära till bussen. 
Där fick vi höra, att från nästa dag skulle 
endast 500 personer få vistas i allmänna 
lokaler. Detta blev sista hela 
föreställningen med fulltalig publik. 
Sedan stängdes operan. Coronaviruset 
hade börjat få tragiska följder för 
kulturlivet. Trots budskapet kände vi 
oss upplivade och njöt av vår 
innehållsrika dag.  
Tack FAS för en välorganiserad resa! 

Kerstin Lennerbrant  

 

   

Nästa  
AS-

blad  
dec 

2019 


