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Program för hösten 2021
Innehåll i FAS-bladet:

Tankar om:

Ordförande har ordet – hittar du nu på sista
sidan.

Kultursalongen har blivit en institution som
har hängt med sedan FAS´ start.
Vi som nu jobbar med den känner att den
fortfarande ligger rätt i tiden och att vi lyckas
locka med intressant material.
Vår ambition är att bjuda ett blandat programmusik, konst, litteratur och övrigt kulturutbud
så aktuellt som möjligt, men också att hålla
traditionen levande.
I dessa pandemitider satsar vi på samma sätt
som tidigare och hoppas på bättre tider i höst
med många medlemmar på plats.
Väl mött!

Programöversikten finns som tidigare på sidan
2 och detaljerna om programmen på följande
sidor: 3-8.
Vi arrangerar inga resor i höst, men med hjälp
av Fredrik Ljungzells reseminnen får vi resa i
fantasins värld – sidan 10.
Nya anmälningsrutiner finns på sidan 9.
Anmälan till höstens aktiviteter är öppen den
17 augusti till den 26 augusti.

Rigmor Sörensson Hernborg, vice ordf.

Om vårt nya administrativa system kan du läsa
på sidan 9.

FAS Linköping, styrelse
Efter årsmötet den 11 mars 2021 har FAS
Linköping följande styrelse:
Carin ”Cajsa” Arenius, ordförande
Rigmor Sörensson Hernborg, vice ordförande
Gunilla Broberg, kassör
Gunilla Axelsson, sekreterare, redaktör
Sten Andersson, ledamot
Agneta Lindström, ledamot
Sara Meerits, ledamot
AnnMarie Norin, ledamot
Jörgen Ralphsson, ledamot

Expeditionen har öppet 15-17 juni, håller
stängt i sommar och öppnar den 17 augusti.
Vi har viss bevakning på mail och
telefonsvarare i sommar.

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

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
Stängt i sommar, öppnar den 17 augusti 2021
e-post: info@faslinkoping.se
Hemsida: www.faslinkoping.se
Medlemsavgift 100 kr
1

Aktiviteter i FAS hösten 2021
Översikt
Måndagsklubben

Kultursalongen

Kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22,
Linköping

Kl 14.00 Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen,
Västra Vägen 32, Linköping

13 september
Daniel Ralphsson
Episoder och sånger från Operans värld

18 september
En baron kommer tillbaka
Sven Angleflod

27 september
Linus Hagberg
De första östgötarna

16 oktober
"Jag vill sätta världen i rörelse"
Anna-Karin Palm föreläser om sin biografi över
Selma Lagerlöf

11 oktober
Erik Petersson
Kungar, en världshistoria

27 november
Adventskonsert
Sång och musik med och av elever från
Folkungaskolans Musikgymnasium

25 oktober
Christina Jutterström
Kvinnorna runt sjön Björken
8 november
Från Rösträtt via Husmodern till Rödstrumporna!
Margareta Carling och Berit Ljunggren
22 november
Saab 340 en ny epok för Saab och för regionalflyget
Ulf Edlund

18 december
De svenska världsarven
Monika Minnhagen-Alvsten, konstvetare

Studiebesök
7 september
Konstvandring i Linköping
5 oktober
Björkebergs kyrka

6 december
Musik, lyrik och Linköpings Lucia
Traditionsenligt avslut

Promenader
25 augusti
Vidingsjöskogen

Resor
8 september
Magistratshagen

Inga resor i höst

22 september

Nykvarn
6 oktober
Vallaskogen
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Måndagsklubben
Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping
Entré: 50 kr för medlem, ej medlem 60 kr. Möjlighet till kaffe/the mm i Marthas café
Anmälan till expeditionen via mail eller telefon veckan innan om max antal deltagare är 50
personer eller färre enligt Folkhälsomyndighetens beslut. Betalning på plats som tidigare.

13 september
Daniel Ralphsson
Episoder och sånger från Operans värld

27 september
Linus Hagberg
De första östgötarna

Tenoren Daniel Ralphsson är idag anställd på
Göteborgsoperan där han haft stor framgång i
t ex roller som Goro i Puccinis Madame Butterfly,
Flavio i Bellinis Norma, Monostatos i Mozarts
Trollflöjten och Mime i Wagners Rhenguldet.

Daniel, som växte upp i Linköping, debuterade på
Stockholms operan 2012 i rollen som dr Blind i
Läderlappen och hade därefter flera
framgångsrika roller där i t ex som Basilio i
Mozarts Figaros bröllop, Bardolfus i Verdis Falstaff
och Monostatos i Mozarts Trollflöjten.
Nu besöker han oss tillsammans med sin
ackompanjatör Erik Österberg och sjunger ett
urval sånger ur operans fantastiska värld och
berättar om livet som operasångare idag.
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Linus Hagberg arbetar vid Arkeologerna på Statens
Historiska museer, region öst i Linköping och har
under sin yrkeskarriär arbetat med utgrävningar
berörande alla arkeologiska tidsperioder i södra
Sverige (sten-, brons-, järn-, medel/historisk tid)
dock med särskild specialisering mot
jägarstenåldern (mesolitikum) i Östergötland.
Föredraget ”De första östgötarna” kommer att
beröra tiden efter att inlandsisen retirerat från
nuvarande Östergötland och de jägar/samlargrupper som då tog området i anspråk
(ca 10 000- 4000 f Kr).
Denna långa period är starkt präglad av
landhöjningen och efterföljande
landskapsförändringar.
Särskilt fokus kommer att läggas på
stenåldersboplatsen vid Motala ström i nuvarande
Motala, som utgör en av Skandinaviens mest
komplexa lämningar från den här tiden.

Måndagsklubben, fortsättning
I boken Kvinnorna runt sjön Björken berättar
hon dessa kvinnors fantastiska,
häpnadsväckande och gripande historier.

11 oktober
Erik Petersson
Kungar, en världshistoria

I Eriks senaste bok träffar vi kungar och kejsare,
sultaner, shoguner och tsarer.
Vi möter tidlösa lärdomar om ledarskap, psykologi
och maktens natur. Här uppenbaras slutsatser om
makten när den vilar i enskilda händer, slutsatser
som inte alltid är bekväma, men nödvändiga –
också för oss som tar demokratin för given.
Erik Pettersson är författare, fil dr och forskare i
historia vid Linköpings Universitet.

25 oktober
Christina Jutterström
Kvinnorna runt sjön Björken

(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, Ekoredaktionen 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.

8 november
Från Rösträtt via Husmodern till Rödstrumporna!
Berit Ljunggren och Margareta Carling,
Linköpings guideklubb
Vad hände politiskt, socialt och praktisk, när
kvinnorna fått rösträtt i Sverige?
Inte särskilt mycket kan man tycka i alla fall inte
under de närmaste decennierna.
Husmodersidealet låg fast förankrat och ett hem
utan kvinnans omsorger var knappast tänkbart. I
alla fall inte om kvinnan var gift och hade en
familjeförsörjande make. Kvinnor i arbete utanför
hemmet skulle helst vara ogifta.

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.
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Måndagsklubben, forts
7 december
Musik, lyrik och Linköpings Lucia

Under 30- och 40-talen dyker Husmodern upp
i många olika sammanhang, vi får tidningen
Husmodern, Husmorsgymnastiken blir ett
begrepp, Husmorsfilmer visas, Husmors-semester
ger guldkant åt utslitna hemarbetande
hemmakvinnor och otaliga är de recept som finns
att pröva i Husmors-kalendern!
Först i slutet av 60-talet dyker protesterna upp i
form av Rödstrumporna i Sverige och BHbränningen, som startar i Atlantic City i USA
samma år 1968. Kvinnans frigörelse vädrar
morgonluft…

Traditionsenligt avslutar vi höstterminen med att
lyssna till musik, solosång och lyrik i
Missonskyrkan i Linköping.

22 november
Saab 340 en ny epok för Saab och för regionalflyget –
Ulf Edlund
Som vanligt avslutas sammankomsten med ett
besök och skönsång av Linköpings Lucia med
tärnor.

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.

FAS Linköping
samarbetar med Medborgarskolan
både när det gäller Måndagsklubben och
Kultursalongen.
www.medborgarskolan.se eller lokalt
www.medborgarskolan.se/linkoping
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
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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. Anmälan enligt ny rutin se sidan 9.
Betalning enligt faktura när besked om plats erhållits. Avbokning via mail eller expeditionen.
Kaffe/the med bröd ingår i avgiften. Max 120 deltagare, eller färre beroende på myndighetsbeslut.
18 september
En baron kommer tillbaka
Sven Angleflod

16 oktober
"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.

Skådespelaren Sven Angleflod har vi träffat på
denna scen två gånger tidigare. Med tanke på
publikens positiva reaktioner är det nu dags
för den tredje och avslutande hyllningen till
Povel Ramel och Knäppuppen.
Sven Angleflod och ”En Baron” leder oss in
bland entusiaster och barn, genom
badrummet, sökande efter tvålen, undrandes
var isen till punchen är? Till sist hamnar vi i
skafferiet där vi frossar på skåpmat.

"Ambitionen har varit att försöka förstå Lagerlöf
inifrån, utan att bli kletig och privat" säger
författaren

Vi får hoppas att Folkhälsomyndigheten också
gillar Baronen.
Välkomna
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Kultursalongen, forts

Promenader
Höstens onsdagspromenader 2021

27 november
Adventskonsert
Sedan tidigare har vi en tradition med en
vårkonsert inför sommaruppehållet. Nu har vi
glädjen att bjuda på motsvarande
musikupplevelse med en adventskonsert med
och av elever från Folkungaskolans
Musikgymnasium.
Ledare är bl a Camilla Sjöberg Friman.

Nu är det dags att börja våra onsdagspromenader och det blir 4 tillfällen i höst.
Använd gärna gåstavar om det känns bra.
Vi fikar ute på någon lämplig bänk. Ta med
eget fika och något att sitta på.
Vid hällregn eller snöglopp ställs promenaden
in.

Vi hoppas att med årets konsert inleda en ny
tradition i höstens programutbud.

Start kl 10.00 gäller alla tillfällen.
18 december
De svenska världsarven
Monika Minnhagen-Alvsten tar oss med på en
spännande historielektion kring våra världsarv.
Monika Minnhagen-Alvsten är

25 augusti – Vidingsjöskogen
Bussåkare: Tag buss 1 och åk till Hässlegatan.
Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum så
sammanstrålar vi där för en promenad i
Vidingsjöskogen till Fröberget och
insektshotellet.

konstvetare
och har en
gedigen
bakgrund med
chefskap och
peagogiskt
ansvar inom
museivärlden.

8 september - Magistratshagen
Promenad med utgångspunkt i Magistratshagen.
Samling vid hörnet av Lasarettsgatan och
Hälsovägen, dvs uppfarten från staden till
akuten.

Bland annat har hon varit chef på muséet i
Kristianstad, arbetat på Länsmuséet i
Linköping samt även hos Riksantikvarieämbetet. Många är de som varit intresserade
deltagare i hennes kurser i konstvetenskap. Nu
kommer hon till oss för andra gången och
berättar den spännande historien om våra
världsarv.

22 september – Nykvarn
Vi träffas vid Scandic Hotell på å-sidan för en
promenad till Nykvarn.
6 oktober - Vallaskogen
Vi samlas på Kryddbodtorget i Gamla
Linköping för en promenad i Vallaskogen.
Efteråt kanske vi kan ta en fika med våffla i
Gamla Linköping.
Varmt välkomna att röra på benen hälsar
Karin och Kerstin
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Studiebesök – anmälan enligt ny rutin
Tisdag 7 september kl 14.00
Konstvandring i Linköping
Nu hoppas vi att inte corona sätter stopp för
ett nytt försök att genomföra konstvandringen
från i våras.
Vi samlas utanför konsthallen Passagen, där
konsthallschefen Lars-Ove Östensson tar
emot.
Under en knapp timmes promenad, med
corona-avstånd, berättar han närmare om en
del av de nya muralmålningarna i Linköping,
och om de konstnärer som skapat dessa.
Röstförstärkare kommer att användas. Fika
efteråt kommer, om möjligt, att kunna ordnas.
Ca 15 personer i gruppen kan vara lämpligt.
Men allt är beroende av vad
Folkhälsomyndigheten tillåter.

Tisdag 5 oktober kl 14.
Björkebergs kyrka
Ca 1,5 mil från Linköpings centrum ligger
Björkebergs vackra medeltidskyrka. Dit gör vi
ett gruppbesök i egna bilar och får en
intressant information om kyrkans historia.
Medtag eget fika som kan intas sittande i
kyrkans bänkrader. Hörslinga finns.
Antal deltagare kan vara ca 20 personer men
gruppen måste som vanligt följa beslut från
FHM.

Välkomna
Bengt Strömqvist

Parkeringsplatser finns men samåkning
rekommenderas. Platser som erbjuds
medåkare, kan förslagsvis betalas med 20 kr.
Östgötatrafiken har en hållplats framför
kyrkan. Busstider: kontakta Öts kundtjänst tel
0771-21 10 10.
Resväg, om man saknar gps:
Åk igenom Malmslätt i riktning Västerlösa.
Efter ca 11 km ta höger i korsning Björkeberg.
Åk några km till.
Välkomna
AnnMarie Norin
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Nyheter

Nya anmälningsrutiner

FAS Linköping har via vårt förbund Aktiva Seniorer
fått möjlighet att anpassa vårt adressregister,
ekonomi- och aktivitetssystem till ett modernare
och effektivare verktyg.

I höst har vi nya rutiner för anmälan till
aktiviteter:
Du använder i första hand vår hemsida
www.faslinkoping.se – fliken Anmälan

För dig som medlem innebär det att vi kan skicka
mail, sms och brev oftare till dig, vi kommer att
skicka fakturor med OCR nummer till de
aktiviteter du är anmäld till.

Du kan i andra hand maila oss din anmälan/
dina anmälningar på info@faslinkoping.se

För oss som arbetar på expeditionen och på andra
delar i föreningen kommer vårt nya system att
underlätta vårt arbete.

Anmälan till höstens aktiviteter är
öppen den 17 augusti till den 26
augusti.

Du kommer att kunna anmäla dig till våra
aktiviteter i första hand via vår hemsida,
alternativt via mail eller telefon. Se under
rubriken: Nya anmälningsrutiner

Efter det att anmälningstiden gått ut kommer
du att en bekräftelse från oss att du kommit
med, alernativt att du står på väntelista.
När du får bekräftelse att du kommit med på
en aktivitet får du samtidigt en faktura att
betala.

Du kan även ringa oss på telefon 013-124121.

Kom ihåg att anmäla om du har ny adress, ny
mailadress och nytt mobiltelefonnummer.
Du kan göra det via vår hemsida, mail eller telefon
till expeditionen.

Du ska aldrig betala in några avgifter för
aktiviteter förrän du fått en bekräftelse på att du
har kommit med på deltagarlistan. Då använder
du det inbetalningskort som medföljer fakturan
alt. Du betalar via ditt bank/Plusgiro

Måndagsklubben
har anmälan endast om antalet tillåtna
deltagare enligt Folkhälsomyndigheten blir 50
personer eller färre. Här betalar du på plats
som vanligt.
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Årtionden med resor i Foreningen
Åktiva Seniorer

och en mängd skulpturer.
Under perioden 2002-2008 gjorde vi årliga resor till
olika mindre och större öar, kanske en fixering från
mig författaren som normalt sommartid bor på ön
Sandhamn i Stockholms skärgård. I tur och ordning
besöktes under en eller flera dagar Gotland,
Rügen, Åland, Bornholm, Sandhamn, för säkerhets
skull två gånger, Själland-Fyn, Visingsö och Ven. En
höjdpunkt i ö-sammanhang blev Islandsresan 2015
under fem dagar. Här startar man med tempererat
hälsobad i Blå Lagunen, så följer Gyllene Cirkeln
med tingsplatsen Tingvellir, den sprutande Geysir
och vattenfallet Gullfoss. Den regniga heldagen
med en bussresa på ca 60 mil t o r till den stora
issjön Jökulsárlón och färd på den med
amfibiefordon glömmer nog ingen av deltagarna.

Föreningen har under mer än tjugo år haft ett
ambitiöst reseprogram med normalt 8 planerade
resor årligen, varav minst två omfattat två eller
flera dagar med övernattning. Vi har vid många
tillfällen besökt våra nordiska grannländer men
även Holland och Tyskland. Siktet har oftast varit
inställt på kulturupplevelser i bred bemärkelse. Ett
vanligt upplägg för våra endagsresor har varit att
man först fått göra ett berikande musei- eller
utställningsbesök, sedan ätit lunch eller middag
och sist upplevt ett givande drama eller
operabesök.
Den här reseomfattningen kräver naturligtvis
åtskillig planering av upplägget, kontakter med
besöksmål av olika slag och genomförande i form
av konkret reseledning. För att uppnå och kunna
hålla en önskvärd kvalitet på resorna, är det viktigt
att den planerande resegruppen består av minst
fyra personer som idégivare och genomförare.

Årliga inslag är anordnandet av adventsresor runt
om i länet och ibland utanför med gudstjänst och
efterföljande julbord. Planeringsgruppen för detta
har lyckats med att ständigt hitta nya, obesökta
kyrkor och dito matställen. Ett särskilt minne har
många deltagare som omedvetna fick byta
matställe härom året till julbordet på Östanå slott,
otroligt fint och rikligt.

Min första resa i föreningen gick i november 1998
till Malmö-Köpenhamn, då vi först såg Mirós konst
på Lousiana, sedan Chagall på museet Arken. Året
efter for vi i september till Oslo under tre dagar
med ett rikt program: besök vid Tanums
hällristningar, vikingaskeppen på Bygdöy, Munchmuseet och Rackstadmuseet.

Vår senaste, faktiskt genomförda, resa gick till
Stockholm just den 11 mars 2020, då samma dag
myndigheternas restriktioner mot coronan slog till.
Vi hann besöka Stockholms Stadsmuseum, se den
omtalade Guldbron, kommen från Kina och
inpassad vid Slussen, och äta en god middag på
restaurang Timmermans, innan vi, osäkra om
tillåtet insläpp på Kungliga Operan tog vår buss dit.
Men allt var i sin ordning med våra förbeställda
biljetter, och vi kunde alltså njuta av en givande
Figaroföreställning.

Ibland har man turen i sin planering att hitta något
udda eller speciellt resmål. Dit hör nog besöket i
anrika Almgrens Sidenväveri med gamla vävstolar
och produktion av genuina sidenprodukter mars
2000. Middagen avåts i företagets tegelvalv i
källaren, där varje deltagare stekte sin egen biff på
en het täljstens-platta – och fick ett glas vitt vin.
I oktober 2009 ställdes kosan till
Marmorbruksmuseet i Kolmården, där den gröna
s k kolmårdsmarmorn brutits under lång tid, också
ett originellt resmål.
Ett annat minnesvärt besök gjordes i Kärlekens
trädgård i Gryt, där Karola Messner och hennes nu
avlidne man Jan Gillquist skapat en fantastisk
trädgård med mycket stort rosarium

Inemot 200 resor har nog föreningen planerat och
genomfört under de senaste 25 åren. För oss som
haft uppdraget har det alltid varit roligt och
stimulerande att klura ut det kommande
reseprogrammet, och när vi nu har varit lagom
många har oftast idéerna flödat till riktigt bra.
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Resegruppen har under senare år bestått av UllaBerit Almén, Birgitta Isaksson, Ulf Rehme (en tid
även av Ellen Rehme), Gunilla Axelsson och
undertecknad Fredrik Ljungzell.

Ny medarbetare i ”Besöksgruppen”
Det har varit problem för oss att ordna besök som
godtas av Folkhälsomyndigheten. Därför hälsar vi
Ann-Marie Norin välkommen till oss. Ann-Mari är
också medlem i FAS styrelse och hon har redan
satt sina spår i verksamheten genom att till hösten
ordna ett besök till Björkebergs kyrka.

Avslutningsvis vill jag varmt tacka mina hängivna
medarbetare i resegruppen för verkligen osjälviskt
arbete i konstruktiv planering och fint
reseledarskap.
Tidigare förtjänta anordnare av resor har varit
Helga Arosell, Ingegerd Uggla , Ingrid Wennström,
Gull Rolling, Kurt Stenqvist och Sven Sevegran.
En viktig förutsättning har varit att föreningen har
en väl fungerande expedition med
anmälningsmöjligheter till våra resor. Så har fallet
varit och här har helt frivilliga krafter med omsorg
och uthållighet fört anmälningslistor och svarat för
mängder av telefonkontakter. Med stor tacksamhet
konstaterar vi detta.
En annan viktig förutsättning är även tillgången på
moderna och välskötta bussar med välutbildade
och skickliga chaufförer. Vår förening har med
tillfredsställelse under många år haft gott
samarbete med företaget Vikingbuss, där ägarna
Kerstin och Stefan Wernholm alltid samverkat
positivt med vår förening.

Ann-Marie är född i Stockhom men som sjuåring
flyttade hon med familjen till Eskilstuna där hon
avverkade alla sina skolår. Till Linköping gick sedan
flytten 1965, där hon fick en anställning på
Östgötabanken. Var det banken som lockade mest,
eller var det kärleken till Lars Norin? Efter 4 år på
banken och med tre barn i familjen bestämde sig
Ann-Marie för att vara ”lyxhustru”, med ansvar för
skötsel av hem och barn, ibland också en del
representation i hemmet. Det var mycket
skjutsande till fotbollsträning och matcher. Alla tre
barnen var engagerade inom MAIK, och maken
jobbade ofta sent på kvällarna, särskilt när firman
växte. ”Vissa jular sågs vi inte mycket och när det
nya ostlagret byggdes i Jägarvallen, gick helgen åt
till heltidsjobb både för maken och svärfar” säger
Ann-Marie.

Under alla år har vi mött våra resedeltagare,
ständigt följsamma och otroligt punktliga. Det har
varit ett nöje att resa med alla alerta och positiva
medlemmar i vår förening.

Fredrik Ljungzell

Resegruppen behover forstarkning!
Då såväl Fredrik Ljungzell som Birgitta Isaksson har
lämnat gruppen behöver vi som ni säkert förstår
förstärkning för att kunna föra resetraditionen
vidare.
Vi är 3 för närvarande, Ulla-Berit Almén, Ulf Rehme
och Gunilla Axelsson.
Vi vill gärna ha minst två medlemmar till – är du
intresserad så skicka ett mail till
info@faslinkoping.se eller kontakta någon i
styrelsen.

Efter tio år som lyxhustru, gick hon tillbaka till
banken och fick, trots alla varningar för arbetsbrist,
jobb till sin pension 2007
”Nu är det väl mest barnbarn och Odd Fellow som
sysselsätter oss båda,” säger Ann-Marie.

Bengt Strömqvist
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Tänk nytt, tänk fritt, tänk framåt.
FAS i Linköping har förberett sig för nya
utmaningar, vi har arbetat i grupperna för att
kunna ge våra medlemmar en aktiv fritid när
restriktionerna så tillåter, vi saknar er och vi
vill alla höra sorlet innan föreläsningen börjar
eller musiken startar.

Att vilja våga tänka nytt i dessa tider har väl
varit ett sätt att överleva. Att släppa tanken på
hur det skulle ha varit, hur vi brukat göra och
hur vi känt oss begränsade av restriktioner.
Att våga vilja göra något som vi aldrig eller
sällan gjort, att vilja våga bryta mönster och
hitta nya utmaningar. Livet i sig själv är ju en
utmaning men som Hasse Alfredsson sa i sin
sketch:” livet kan ju vara som en påse men
man måste fylla den med något”.

Håll ut kära medlemmar, vi kommer igen.
Cajsa Arenius, ordförande

Vad har du fyllt ditt liv med under året som
gått?
Att våga vilja tänka fritt, att utmana sig, att
inte göra det som förväntas av en och hur jag
förväntar mig själv att vara. ”Släpp fångarna
loss det är vår” året om vad gäller att tänka
fritt. I vårt land har vi ju haft möjligheten att
röra oss relativt fritt. Att besöka naturreservat
i länet har ju varit en utmaning i sig. Många
tog chansen och fick se miljöer som man inte
besökt tidigare. Det bästa med den sortens
upplevelse var ju att den dessutom var gratis.
”Restaurant Näven” och fönsterbord inte att
förglömma.
Var har du varit under året som gått?
Att vilja våga tänka framåt är nog den största
utmaningen som varit. Vi vet ju ingenting om
framåt så här har det gällt att våga kasta sig ut
i det okända. Att våga och vilja är inte samma
sak. Det finns de som törs men de vill inte och
sedan finns det de som vill men de törs inte.
Framtiden är det enda vi kan påverka, tiden
som gått är förbi och opåverkbar. Nu får vi
vänta och se om det blir sen eller snart som
kommer att gälla. Vi kommer att vara
vaccinerade i höst och förhoppningsvis får vi
ses igen på riktigt. Digitalt är väl acceptabelt,
men verkligheten är bättre. Jag har upplevt
begravning, konfirmation, födelsedagsfika
med barnbarn och styrelsemöten digitalt
under året som gått. Kastat mig ut bland
länkar och instruktioner som man nästan
måste vara ingenjör för att läsa och förstå.
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