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FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping 2021-12-04

Program för våren 2022
Innehåll i FAS-bladet:

Luciafirandet den 6 december
2021

Ordförande har ordet – hittar du på
sista sidan.

Folkhälsomyndigheten har infört krav
på vaccinationsbevis för inomhusevenemang med fler än 100 deltagare
från 1 december.
Ta med ditt vaccinationsbevis till
Måndagsklubben den 6 december så att
vi tillsammans kan njuta av Linköpings
Lucia.

Programöversikten finns som tidigare
på sidan 2 och detaljerna om
programmen på följande sidor: 3 - 10.
Vi arrangerar 3 resor i vår, läs mera på
sidorna 11 – 13.
Reseregler finner du på sidan 14.

Det är vi som svarar när du ringer till
FAS expedition:

Årsmöte den 28 februari 2022, sidan 15

Anmälan till vårens aktiviteter
är öppen den 7 december till
den 22 december 2021.
Anmälan i första hand via vår hemsida:

www.linkoping.aktivaseniorer.com
i andra hand via mail och i tredje hand
via telefon till vår expedition.
Medlemsavgift för 2022 kommer att
faktureras efter årsmötet, vänta med
betalning tills du får avi.

Adress: FAS - Föreningen Aktiva Seniorer
Storgatan 40
582 23 Linköping
Telefon: Expedition 013-12 41 21
Bankgiro: 5687-8655 Swish 1233422995

Främre raden

Christina Giörloff och Ann-Marie Norin
Bakre raden

Kersti Svalberg, Sara Meerits och Dorit Sagent

Expeditionstider: tisd, ons, torsd kl 9.30-11.30
Stängt från 23 december 2021 till 10 januari 2022
e-post: info@faslinkoping.se
Hemsida: www.linkoping.aktivaseniorer.com
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Aktiviteter i FAS våren 2022
Översikt
Måndagsklubben

Kultursalongen

Kl 14.00 i Equmeniakyrkan,
Drottninggatan 22, Linköping

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

17 januari
Östgötabandet – Storbandslegendarer
Dåtidens dansmusik, nutidens klassiker

15 januari
”Elvis” kommer tillbaka,
Erling Lundberg, musik

24 januari
Linköping idag och i framtiden
Mohammar Demirok, kommunalråd

12 februari
Så jobbar vi på Corren
Maria Kustvik chefredaktör på ÖC, för oss in
tidningsvärlden

14 februari
Föreläsning om Rökstenen, Östergötlands

19 mars
Kvartetten Delight musicerar
Karin Hansson, Glenn Fransson, Anders
Kempe och Gunnar Ekermo underhåller

och världens mest kända runsten
Per Holmberg, professor

21 februari
Gränsmark
Författaren Aino Trosell

23 april
Vårkonsert
Elever från Kulturskolan under ledning av
pianopedagog Viktoria Norberg

7 mars
In i musiken med Dan Larsson
klarinettisten och konsertmästaren

Studiebesök
25 januari
Räddningstjänsten i Kallerstad

21 mars
Framtidens hållbara och goda vardagsmat
Elisabet Nielsen, Vinnova

1 mars och 15 mars
Studiebesök på Linköpings teater

4 april
”Världsordningen: Den gamla, den nya och
den kommande”.
Per Jansson, universitetslekotor och docent i
statsvetenskap

8 mars
Besök på Saab

Resor

Promenader

29 mars

Dagstur till ABBA-museet och
Valdermarsudde

Promenader kl 10,00 på följande onsdagar:
9 mars, 23 mars, 6 april, 20 april och 4 maj.
För detaljer se sidan 10.

12 maj
Dagstur till Ydrebygden
8 juni

Dagsutflykt till Forsviks bruk, mfl platser
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Måndagsklubben
Måndagar kl 14.00 i Equmeniakyrkan, Drottningatan 22, Linköping
Entré: 50 kronor för medlem, ej medlem 100 kr. Möjlighet till kaffe/the mm i
Marthas café. Ingen anmälan behövs, betalning på plats som tidigare. Välkomna!

17 januari
Östgötabandet Storbandslegendarer
Dåtidens dansmusik-nutidens
klassiker

24 januari
”Linköping idag och i framtiden”
Muharrem Demirok, kommunalråd,
ordförande samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare ( C ).

30- och 40-talets storbandsera födde
många orkestrar med legendariska ledare
såsom Duke Ellington, Count Basie och
Glenn Miller.

Muharrem blev partipolitiskt aktiv 2004 och
övertog rollen som kommunalråd i Linköping
den 1 april 2009 efter Gösta Gustafsson.

Många av dem hade en repertoar som
lever och blomstrar än idag, med musik
som fortsätter locka ny publik, både på
dansgolv och i konsertsalar!

Han blev samtidigt förste vice ordförande i
kommunstyrelsen och som kommunalråd
ansvarig för miljö och samhällsbyggnad.

Vi får höra klassiker som ’Take the A-train’,
’Splanky ’ och ’A string of pearls’ men
också melodier av våra svenska legendarer
Thore Ehrling och Harry Arnold.

Demiroks familj kommer från Konyaregionen i
centrala Turkiet. Han är gift och har barn.
Ställ gärna frågor som ni vill ha besvarade den
24 januari till Muharrems mailadress:
muharrem.demirok@linkoping.se
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Måndagsklubben fortsättning
14 februari
Rökstensen, föreläsning
Per Holmberg, professor i svenska

21 februari
Gränsmark
Aino Trosell, författare

språket vid Göteborgs universitet ,
utsågs i september 2021 av Linköpings
universitet till den första innehavaren av
gästprofessuren i Tage Danielssons namn.

Foto: Magnus Johansson

”I mitt föredrag tänkte jag berätta om min
och mina kollegors arbete med tolkningen
av Östergötlands och världens mest kända
runsten, Rökstenen. Under mer än hundra
år har man menat att stenens långa och
hemlighetsfulla inskrift anspelar på
berättelser om hjältar och hjältedåd. I en
artikel för två år sedan kunde emellertid
jag och min forskargrupp visa att namnen
på de här tänkta hjältarna – Teoderik,
Sibbe och Ingvald – faktiskt inte var ristade
på stenen. Det låter lite konstigt hur
hjältar kan försvinna på det här viset, men
jag ska i föredraget visa hur det gick till,
och vilken mening som istället framträdde.
Det visade sig nämligen att inskriftens
tema är himlakropparnas rörelser över
himlavalvet. Den här ljusrytmen har av
något skäl ansetts vara hotad, och
ristandet, resandet och läsningen av den
här runstenen har syftat till att stabilisera
kosmos. Vår tolkning har inte stått
oemotsagd, men i föredraget ska jag
presentera ett alldeles nytt fynd som jag
tror kommer att avgöra frågan. Jag ser
fram emot att träffa er och få höra vad ni
tänker om saken!

Aino har besökt oss tidigare- senast med
sin berättelse om ”Helmers vals”. Sedan
dess har två nya böcker tillkommit:
”Gränsmark ” och ”Varvsslammer”. Så här
beskriver hon tillkomsten av Gränsmark
”Jag längtade efter vårvinterljuset norr om
den sextionde breddgraden, den skira
grönskan vid midsommar, sjöarnas svärta,
skogarnas ruggfällar, den första snön som
åter tänder ljuset efter en lång
kuraskymning. Jag skrev Gränsmark för att
jag längtar hem till gränsmarkerna, fastän
jag frivilligt bor i storstad. Jag skrev för att
jag ville få syn på vad som händer oss här
och nu. Utvecklingen går så snabbt.
Avvecklingen går knappt att fatta. Jag
skrev Gränsmark för att jag ville vara med
om något spännande, träffa udda och
hemlighetsfulla människor, få skratta, bli
vettskrämd, ja omskakad i själen ”
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Måndagsklubben, fortsättning
7 mars
In i musiken
Klarinettisten och konsertmästaren
Dan Larsson tar oss med på musikaliska
betraktelser inifrån musiken

21 mars
Framtidens hållbara och goda
vardagsmat.
Elisabet Nielsen, Vinnova.
I framtiden behöver vi tänka nytt kring hur vi
försörjer jordens befolkning med mat, bl a hur
vi odlar och framställer maten; hur vi gör den
näringsriktig och god.
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet
som finansierar behovsmotiverad forskning
och innovation.
Elisabet Nielsen är med. Dr, molekylärbiolog
och enhetschef vid avdelning Hälsa hos
Vinnova.

Klarinettisten och frilansmusikern 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!
Dan är född och uppvuxen i Halmstad där
han var en del av ett livfullt och kreativt
musikliv under sent 70-tal och tidigt 80-tal.
Han är en flitig kammarmusiker och har
engagerats av orkestrar och körer som
solist och framträder även som solist på
flera CD-skivor. Hans senaste CD, i
samarbete med sångaren Jakob Högström
och gitarristen Magnus Grönlund, fick
högsta betyg i Sveriges radios ”CD-revyn
och valdes av fackpress till en av det årets
bästa klassiska CD-skivor!
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Måndagsklubben, fortsättning

Arbetsgrupp Måndagsklubben

4 april
”Världsordningen: Den gamla, den nya
och den kommande”.
Per Jansson, FD
Universitetslektor, Docent

Följande medlemmar står bakom
Måndagsklubbens program:

Vi hör ofta talas om ”världsordningen”, att
den är hotad eller under förändring, t.ex. på
grund av klimatomställningen, Kinas växande
och USAs avtagande(?) inflytande, eller
tillväxten av auktoritära regimer. På samma
sätt ifrågasätts den etablerade suveräna
statsmaktens framtid. Men vad menas
egentligen med internationell ”ordning”? På
vilket eller vilka sätt kan internationell politik
ordnas och organiseras? Vad är alternativen?
Människor har i alla tider trott sig leva vid
”historiens slut” men blivit överraskade. Så
vad kan vi förvänta oss av den närmaste och
den avlägsna framtiden?

Sten Andersson
Bengt Hammarberg
Sigvard Hallendorff
Gunnar Hermanson
Gunnel Hultqvist
Hans Ridderström
Margareta Hagvall
Jörgen Ralphsson

FAS Linköping
samarbetar med Medborgarskolan
både när det gäller Måndagsklubben och
Kultursalongen.
www.medborgarskolan.se eller lokalt
www.medborgarskolan.se/linkoping

Per Jansson är universitetslektor och docent i
statsvetenskap, med inriktning på
internationella relationer, särskilt
internationell politisk teori och internationell
normbildning.

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: 70 kr för medlem, 100 kr för icke medlem i mån av plats. Kaffe/the med bröd ingår i
avgiften. Anmälan via hemsidan, mail eller telefon. Betalning enligt faktura som sänds ut när
besked om plats erhållits. Avbokning via mail eller expeditionen.

15 januari
”Elvis” på återbesök
Ehrling Lundberg

12 februari
Så jobbar vi på Corren
Maria Kustvik, chefredaktör på ÖC, för
oss in tidningsvärlden.

Den här gången dock med ett bredare grepp
om våra musikminnen, bland annat från 40och 50-talet.
Ehrling Lundberg började sin musikaliska bana
vid tre års ålder då han uppträdde med
solosång inför en större publik. Föräldrarna
försåg honom snart med både dragspel och
piano.
Som 15-åring blev han ledare för Malmbäcks
ekumeniska ungdomskör. Gick vidare på
musiklärarutbildning på musikhögskolan i
Malmö. Började som 21-åring som
musiklärare på högstadiet i Bofors, där han
blev kvar i 28 år.
År 2004 blev han klar med sin kantorsexamen
i Oskarshamn och arbetade vidare som kantor
inom Svenska Kyrkan.
Hans breda musikintresse ledde vidare till livet
som en trubadur och glädjespridare runt
omkring i södra Sverige.
Bered er på Johnny Cash, Tom Jones, Frank
Sinatra med flera!
Välkomna!

Foto: Joakim Blomqvist
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Maria Kustvik, nya chefredaktören, ska göra
Corren mer lokal, stod att läsa vid tillträdet
2020.
”Journalistiken ska vara så vass och
engagerande att det inte ska gå att välja
bort oss” säger Maria själv i första intervjun.
En spännande föreläsning väntar oss!

Kultursalongen, fortsättning
19 mars
Kvartettet Delight musicerar

23 april
Vi hälsar våren

Kvartetten består av välmeriterade musiker,
som underhåller med en repertoar som
varieras mellan visor och jazz, någon bossa,
någon folkvisa, kanske en Beatles-låtkänt och okänt.

Med hjälp av elever från Kulturskolan,
under ledning av pianopedagog Viktoria
Norberg.
När detta skrivs kan hon inte ge
detaljerade uppgifter om programmet.
”Men det skall bli en blandning av både
äldre och yngre duktiga elever, några
kvartetter” säger Viktoria, och hoppas
också på att få ihop en folkmusikgrupp

Arbetsgrupp för Kultursalongen
Följande medlemmar står bakom
Kultursalongens program:
Britt-Marie Greco
Michael Greco
Bo Hernborg
Björn Staberg
Bengt Strömqvist
Rigmor Sörensson Hernborg

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.
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Studiebesök
Anmälan öppen 7- 22 december 2021, via hemsidan, via mail eller telefon till Expeditionen.
Avgift 50 kr, för medlem, ej medlem 100 kr (i mån av plats).
Betalning endast mot faktura som sänds från oss i samband med att du kommit med på
Studiebesöket.

Tisdag 25 januari 14.00
Räddningstjänstensten tar emot

Tisdagarna 1 och 15 mars kl 14.00
Studiebesök på Linköpings teater

Vi besöker räddningstjänsten på Kallerstad
där vi möter biträdande stationschef Linn
Kampner. Hon kommer att berätta om
brandsäkerheten som vi bör tänka på i
våra hem.
Vi går emellan med en kaffe/tepaus,
varefter vi stiftar bekantskap med en del
av alla utryckningsfordon.
Och frågor blir det också tid till.

Teatern färdigrenoverad
Eftersom vi tror att intresset är stort, gör
vi två besök i mars. Max 15 personer per
gång.
Antagna deltagare samlas utanför teatern
eller inne i foajén. Allt beror på vädret.

Välkomna

Berit Fornell, platsanvarig för
Linköpingsteatern, för oss runt bakom
kulisserna, berättar och svarar på frågor.
Som avslutning bjuder FAS på fika.

Ann-Marie Norin

Välkomna

Max 40 personer. Tänk på miljön och
samåk gärna.

Per Wallén
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Studiebesök, fortsättning

Promenader
Våra onsdagspromenader börjar den 9 mars.
Vi promenerar ungefär en timme och avslutar
för dem som känner sig kaffesugna med eget
fika på någon lämplig bänk eller med besök på
något ”kaffeställe”. Vid snöglopp och hällregn
ställer vi in promenaden.

Tisdag 8 mars 14.00
SAAB bjuder in

Start kl 10.00.
9 mars
Promenad i Magistratshagen.
Vi möts i hörnet av Djurgårdsgatan och
Hälsovägen.

Vi får en genomgång av företagets
verksamhetsområden, utveckling av flygplan,
samt aktuellt marknadsläge.
Frågestund med fika.

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

Samling vid Hörsalen på Terassen; adress
Bröderna Ugglas gata.

6 april
Promenad i Vallaskogen. Vi träffas på
Kryddbodtorget i Gamla Linköping. Kaffe och
våfflor efteråt.

Parkering finns i direkt anslutning till lokalen.
Max 40 besökare.
SAAB kräver en deltagarlista med
personnummer senast 1 månad före besöket.
För att vi ska kunna administrera detta vill vi
att du anger ditt personnummer i samband
med din anmälan till besöket.
Deltagare som fått plats, kan inte lämna
denna till annan person vid ev förhinder.
Välkomna
Johnny Skogberg

20 april
Promenad i eklandskapet. Bussåkare: Tag buss
17, hållplats Ortgatan eller buss 1, hållplats
Hässlegatan. Bilåkare: Parkera vid ridhuset.
4 maj
Promenad söderut längs Stångån. Samling på
åsidan vid Scandic hotell. Vi hoppas att
slusskaféet är öppet så vi kan ha vårens sista
fika där.
Välkomna att sträcka på benen önskar
Karin och Kerstin

Arbetsgrupp Studiebesök

Arbetsgrupp Promenader

Bengt Strömqvist
Johnny Skogberg
Per Wallen
Ann-Marie Norin

Karin Lindskog
Kerstin Friden
Agneta Lindström
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Resor
Anmälan öppen 7- 22 december 2021, via hemsidan, via mail eller telefon till Expeditionen.
Antal resenärer begränsat till max 40 personer inklusive reseledare.
Ska du resa med oss vill vi att du är vaccinerad mot Covid 19.

Tisdagen den 29 mars
ABBA.museet och Waldemarsudde
Vi reser från Ekoxen kl 06.45 och från Cupolen
kl 07.00.
Hemresan startar ca 16.45 och vi beräknar var
i Linköping ca 19.15

När lunchen är avslutad ca kl 13 far vi med
buss till Waldermarsudde.

På vägen mot Stockholm stannar vi på
Blommenhof för kaffe med smörgås.
Efter kaffet fortsätter vi mot Stockholm och
ABBA-museet.
Där har vi 2 parallella visningar beställda.
Vi ska vara på plats kl 13.40 i sällskapsvåningen för att bese utställningen:
Platsens själ – Prins Eugen och landskapet.
Visningen tar 1 timme.
Där utrustas vi med var sin audioguide som
gör det möjligt för oss att följa gruppen:
”Berättelsen om Björn, Benny, Frida och Agneta och
deras liv startar hos oss redan när de är barn. Hur såg
deras liv ut som små, var och när kom musiken in i
deras liv, hur möttes de och hur kom gruppen ABBA till.
Allt detta kan du se, läsa och titta på genom att gå i
deras fotspår.
Alla föremål vi har finns inlagda i uppbyggda miljöer
som är kopior av de riktiga platserna ABBA vistades i
under sin karriär.
Ett tips är att välja till vår audioguide där de fyra
medlemmarna själva berättar historien om deras liv. Då
kommer du så nära den sanna historien som det går
genom deras egna röster och ord.”

Efter denna upplevelse är det dags för oss att
inta lunch på Lilla Hasselbacken kl 12
Vi kommer att få en serverad lunch
innehållande en maträtt (samma för alla med
undantag av eventuella allergier) sallad,
måltidsdryck mineralvatten/lättöl, kaffe/the,
liten kaka.
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Därefter har vi möjlighet att bese ytterligare
en utställning på egen hand.
Nikolaj Astrup – Visioner av norsk natur.
Den innovativa norska konstnären Nikolai Astrup (18801928) är mycket känd och älskad i sitt hemland, men
hittills mindre uppmärksammad utanför Norge. Detta
blir den första större monografiska utställningen med
konstnären i Sverige. Nu ges möjlighet att upptäcka
Astrups färgstarka och stämningsfulla landskapsmåleri
från Jölster i Norge, där han växte upp, men också ta
del av hans uttrycksfulla grafiska verk.

Den som därefter känner för en kopp kaffe
eller te kan göra ett besök i Café Prinsens kök
på egen hand. Hemresa ca 16.45.
Resans pris: 1.100 kr
I priset ingår: Bussresa, kaffe/te med smörgås,
inträde och audioguide på ABBA-museet,
lunch, inträde och visning på Waldemarsudde.
Marianne Bengtsson

Ulf Rehme

Resor, fortsättning
På Nääs säteri strax utanför Hestra möter vi
den driftige bonden, som för att få lönsamhet
och rädda kvar sin fädernegård, sålde sina kor
och startade ett gårdsbryggeri i ladugården.

Torsdag den 12 maj
Dagstur till Ydrebygden
Vi åker till ett naturskönt område vid
Sommen, till Ydre, som är Sveriges till
invånarantalet minsta kommun. Men där
råder stor företagaranda och utbudet av
besöksmål av olika slag är stort.
Vårt första resmål är Brostorps gård.
I Brostorps gårdsmejeri tillverkas ost och
bakas de kända ostkakorna.

Där blir det bryggerivisning, ölprovning och en
lunch lagad av kött från trakten.
Innan hemresan tittar vi in i lilla, vackra Torpa
kyrka. Hemresa ca 16.00 och åter i Linköping
ca 17.30
Där får vi förmiddagskaffe med ostkaka och
möjlighet att handla såväl ostkakor som ost
och lite hantverk.

Resans pris 900 kr
I priset ingår: Bussresa, förmiddagskaffe med
ostkaka, inträde till Kvarnkulla trädgård,
bryggerivisning, ölprovning och lunch.

I närheten ligger Kvarnkulla trädgård. En
visningsträdgård för inspiration och skönhet.
En stor, vacker anläggning med erbjudanden
av olika slag och där får vi kanske idéer till att
förnya med såväl växter som andra tillbehör i
vår egen trädgård eller balkong.

Gunilla Axelsson
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Ulla-Berit Almén

Resor fortsättning
Onsdag den 8 juni
Dagsutflykt till Forsviks bruk,
Karlsborgs fästning och
Olshammarsgården

Lunchen intar vi på Hotell Wettern.
Färden går sedan vidare till Olshammar, som
har anor från 1300-talet. Här bodde den
heliga Birgitta tidvis och långt senare föddes
Verner von Heidenstam här 1859. Guiden
möter oss vid Birgittakyrkan och sedan får vi
se det rum som finns bevarat till minne av
Verner von Heidenstam.

Vi startar från Linköping på morgonen och
efter 2 timmar når vi Forsvik, en av Göta
kanals pärlor i Västergötland, känd för sin
gamla, fina bruksmiljö och för Göta Kanals
äldsta och högsta enkelsluss. Här finns också
den äldsta kanalbron från 1813.

Efter kaffe vid bruksmuseet och information
om dess historia styr vi färden mot Karlsborgs
fästning, som 2019 firade 200 år och
fortfarande är ett levande fäste. Den är
belägen vid Vanås udde i Vättern och är en av
Sveriges största och bäst bevarade fästningar.
Den planerades som Sveriges reservhuvudstad
och skulle vara säte för kungahus, regering,
riksdag och guldreserv i krigstid.

Eftermiddagskaffet med hembakat bröd
dricker vi här innan vi återvänder till
Linköping. Hemkomsten beräknas till ca 18.15.
Resans pris: (600 kr) Rätt pris: 770 kr
I priset ingår: Bussresa, 2 kaffe, guidningar och
lunch.
Ulla-Berit Almén

Ulf Rehme

Arbetsgrupp för resor
Ulla-Berit Almén
Gunilla Axelsson
Marianne Bengtsson
Ulf Rehme

Vi får en guidad busstur, som avslutas med
garnisonskyrkan, där blickarna gärna går till
den bajonettprydda ljuskronan i mitten. Sedan
kan vi besöka fästningsmuseet.
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Reseregler
Anmälan till vårens resor öppen
den 7 – 22 december 2021

Avbokning

info@faslinkoping.se

Om du behöver avboka din 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.

i tredje hand via telefon till vår expedition:

Allmänt

013-12 41 21

Resorna anordnas endast för föreningens
medlemmar.

Anmälan i första hand via vår hemsida:
www.linkoping.aktivaseniorer.com
i andra hand via mail:

Uppge namn, adress, telefon- och
mobilnummer samt mail-adress.

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

Ange även specialkost och vid flerdagsresor önskemål om enkel/dubbelrum och
med vem du delar rum.

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

Besked om plats på önskad resa lämnas
under vecka 5 2022.

Anmälningsavgift

Vi vill att du är vaccinerad mot Covid-19
när du reser med oss.

Endagsresa 150 kr
Resa med övernattning 300 kr
Anmälningsavgiften är en del av resans
pris.
När du blivit antagen till en resa skickas
en faktura från oss på
anmälningsavgiften.

Folkhälsomyndigheten har aviserat att
man vill införa krav på vaccinationsbevis
för olika typer av inomhusaktiviteter.
Om det kravet gäller vid tidpunkten för
våra resor ska deltagare medföra
vaccinationsbevis.

Anmälan är bindande först sedan
anmälningsavgiften är betald. Sista dag för
slutbetalning anges i den information som
skickas ut inför respektive resa.
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Kallelse till Årsmöte

Styrelse

Årsmötet äger rum i Vagnhallen på
Föreningshuset Fontänen tisdagen den 28
februari kl 14.00.

Från årsmötet den 11 mars 2021 har vår
förening haft följande styrelse:
Carin ”Cajsa” Arenius, ordförande
Rigmor Sörensson Hernborg, vice ordförande
Gunilla Broberg, kassör
Gunilla Axelsson, sekreterare
Sten Andersson, ledamot
Agneta Lindström, ledamot
Sara Meerits, ledamot
Ann-Marie Norin, ledamot
Jörgen Ralphsson, ledamot

Föreningen bjuder på kaffe med bröd och
kanske någon överraskning.
Eventuella motioner ska vara inlämnade till
vår Expedition senast den 31 januari.
Anmälan via hemsidan, mail eller telefon till
expeditionen senast den 15 februari.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2022 kommer att
faktureras efter vårt årsmöte.

Vi reser med Vikingbuss
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Att arbeta ideellt!
”Ideell verksamhet är verksamhet som bedrivs
utan vinstintresse för ett gott allmännyttigt
syfte. Arbetet kan ske i ideella föreningar eller
privat, i informella nätverk eller tillfälliga
samman-slutningar utan formell status” –
Wikipedia.

Vi behöver någon ytterligare som har intresse för
vår hemsida. Den är ju vår anslagstavla och
behöver ständigt vara aktuell och se lockande ut.

Jag och kassören, Gunilla Broberg har varit på
FAS förbundets samrådsmöte i två dagar. Där
har vi träffat andra FAS föreningar i vår region
Öst och fått ta del av deras glädje och
bekymmer. Vi är olika men ändå lika. Vi drivs
alla av att arbeta ideellt med våra
medlemmar, vårt utbud och känslan av att ha
gjort något för andra. Gjort något som skapat
glädje och lust.

Vänd dig till vår expedition, via mail, eller ring och
berätta att du vill vara med och påverka, tillföra
och utveckla föreningen ännu mer. Vi förmedlar
din röst och ditt intresse till rätt person som kan
berätta om uppdraget.

Resegruppen behöver förstärkning, någon/några
som tycker om att resa och har bra idéer för vart vi
kan resa.

Var inte blyg, du har säker något vi behöver, ta av
din egen tid för att glädja andra tillsammans med
oss som redan är aktiva.
Tack för året som gått, det digitala och det som
skett i verkligheten. Ditt besök betyder så mycket.

Vi tar av vår tid och kompetens, hittar nya
nätverk och nya kontakter i omvärlden.
Kontakter som skapar program och
upplevelser. Snart är terminen hösten 2021
slut och vi väntar på nästa år, nästa program
med resor och föreläsningar, musikupplevelser
och gemenskap. Vår betalning för varje termin
är nya medlemmar som har hittat oss bland
alla andra föreningar, befintliga medlemmar
som kommer på det vi har att erbjuda. Sorlet i
lokalen innan arrangemanget startar är
mycket värt då det visar att vi pratar med
varandra och hör ihop.

Styrelsen och jag önskar er alla en riktigt God Jul
och Ett Gott Nytt År!

Cajsa Arenius
Ordförande

För att få verksamheten att utvecklas behöver
vi bli fler som arrangerar, kommer med idéer
och kan vara behjälpliga med andra uppgifter
som finns i en förening. Vi söker ständigt flera
funktionärer.
Skulle du kunna tänka dig att hitta på trevliga
upplevelser till oss i föreningen?
Har du idéer som du skulle vilja dela med dig
av till andra?
Just nu så behöver vi funktionärer till vår
Kultursalong. Gruppen som arbetat hittills har
varit igång i många år med lyckade lördagar,
artister och publik.
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