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Innehåll i FAS-bladet: 
 

Ordförande har ordet – hittar du på 
sista sidan. 

 

Programöversikten finns som tidigare 
på sidan 2 och detaljerna om 
programmen på följande sidor: 3 - 13. 
 

Vi arrangerar 3 resor i höst, läs mera på 
sidorna 11-13. 
Reseregler finner du på sidan 14. 
 
 

Anmälan till höstens aktiviteter 
är öppen från den 7 juni kl 
10.00 till den 16 juni kl 24.00 
2022. 
 

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. 
 

 
 
 

Äntligen har vi fått resa igen! 
Nyss hemkommen från 2 FAS-resor till Ydre-
bygden där jag var reseledare. Så roligt och så 
trevliga medresenärer - som alltid med FAS! 
Det var fler än jag som hade ett uppdämt 
köpbehov - bra med stort bagage i bussen - 
ost, ostkaka, viltkött, öl och massa växter hade 
vi med oss hem. 
Jag var även med som deltagare på 
Stockholmsresan till ABBA-museet och 
Waldemarsudde i slutet av mars, så intressant 
och givande. Jag tror att fler än jag kände sig 
utsläppta i frihet igen efter pandemin. 
 
Jag som skriver heter Gunilla Axelsson, 
sekreterare i FAS, redaktör för FAS-bladet och 
med i Resegruppen eller Programrådet som vi 
säger nu.  
Jag älskar att resa och att vandra, gärna i 
svenska fjällen, i höga berg och efter stränder i 
Frankrike, Italien och Spanien och på öar både 
nära och långt bort.  
Inka-leden i Peru och Annapurna Base Camp i 
Nepal är mina höjdpunkter både i meter över 
havet (4.300 m) och när det gäller natur-
upplevelser.  
När FAS-bladet delas ut är jag nästan i mål på 
en vandring – på mitt älskade Öland - vi ska gå 
från fyren Långe Jan i söder till fyren Långe 
Erik i norr.  
Önskar er en underbar sommar så ses vi till 
hösten. 

Gunilla Axelsson, redaktör  

 FAS- bladet 2022-1 
FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping 2022-06-04 

   

Program för hösten 2022 

 

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

Expeditionstider: tisd, ons, torsd kl 9.30-11.30 
Stängt från 17 juni 2022 till 16 augusti 2022 
e-post: info@faslinkoping.se 
Hemsida:  www.linkoping.aktivaseniorer.com  
 

 

http://www.linkoping.aktivaseniorer.com/
http://www.linkoping.aktivaseniorer.com/
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Aktiviteter i FAS hösten 2022 
Översikt 

 

Måndagsklubben 
Kl 14.00 i Equmeniakyrkan,  

Drottninggatan 22, Linköping 
 

12 september 
Framtidens hållbara och goda vardagsmat 
Elisabet Nielsen, Vinnova 
 
26 september 
Hasse och Tage 
Musik, skratt och lite annat med 
Crusellkvintetten - Östgötamusiken 
 
10 oktober 
Omberg för 100 år sedan 

Åse Wännerstam, guide 

 
24 oktober 
”Lita aldrig på en Linköpingsbo” 
Sten Andersson, docent och universitetslektor 
emeritus LiU. 
 
7 november 
Stärkt hälsa genom medvetna val  
Katarina Kågedal, bitr professor LiU 
 
21 november 
Poesins schaman – Bruno K. Öijer  
Correns kulturchef Erik Jersenius 
 
5 december 
Luciafirande – med Linköpings Lucia 
 

 

Promenader 

Promenader kl 10,00 på följande 
onsdagar: 
 
31 augusti, 14 september, 28 september, 
12 oktober och 26 oktober. 
 
För detaljer se sidan 8. 

 

Kultursalongen 
Kl 14.00 Vagnhallen, Föreningshuset 

Fontänen, Västra vägen 32, Linköping 

 

17 september  
Hyllning till en harpa 
Delphine Constantin Reznik 
 
22 oktober  
Livets njutningar - mat och vin 
Jens Nyström, sommelier 
 
26 november 
Julsånger 
Dennis Östryd och Jörgen Ralphsson  
 

Studiebesök 

7 september 
Vi kollar in det nyrenoverade Länsmuséet 
 
13 september 
Räddningstjänsten i Kallerstad 
 

25 oktober 
Besök på Saab 
 

v 46 o v 48 – intresseanmälan till 
Studiebesök på Linköpings teater 

 

Resor 
 

13-14 september 
Kosta-Boda Glasbruk och Huseby Bruk 
 

18 oktober 
Motala och Ask kyrka 

27 november 
Adventsfirande i Västra Eds kyrka, julbord 
på Tindered lantkök 
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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, betalning på plats som tidigare. Välkomna! 
 
 
 

12 september 
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. 
 

 

 

26 september 
Hasse och Tage 
Musik, skratt och lite annat med 
Crusellkvintetten - Östgötamusiken 
 

 
 
I detta program gör Crusellkvintetten en 
betraktelse över det folkkära radarparet Hasse 
och Tage. I deras mångåriga samarbete 
återfinns massor av musik som 
Crusellkvintetten fokuserar på, men självklart 
porträtteras de båda komikerna även på 
andra sätt. Det bjuds på berättelser från deras 
karriärer, anekdoter, skämt och kanske någon 
liten sketch! 
Välkomna till ett kärleksfullt porträtt av Hasse 
och Tage. 

 



4 

Måndagsklubben fortsättning 

10 oktober 
Omberg för 100 år sedan 
Åse Wännerstam 

 
Åse har verkat som guide och föreläsare 
vid Omberg i över tio år. 
 
Företaget Wettersaga AB erbjuder 
guidningar och verksamhet vid Omberg. 

 

Under detta föredrag berättar Åse om 
flera viktiga händelser som utspelade sig 
vid Omberg och Vättern.  
 
Här fanns då Sveriges arkeologiska 
fältcentrum, författarinnan Ellen Key 
byggde sitt hem vid Ombergs fot och en av 
vår tids största fartygskatastrofer 
inträffade på Vättern.  
 
Vi gör en historisk tillbakablick och kanske 
dyker det upp en och annan skröna. 
 

 

 
 

24 oktober 
”Lita aldrig på en Linköpingsbo” 
Om den historiska rivaliteten mellan 
tvillingstäderna i Östergötland 
Sten Andersson 
 

 
 
Sten Andersson är docent vid Linköpings 
Universitet (LiU) och universitetslektor 
emeritus vid LiU.  
 
Han har forskat om både Norrköpings och 
Linköpings historia. 
 
I föredraget försöker han reda ut varför 
städerna utvecklats så olika.  
 
Olikheten går långt tillbaka i tiden och så 
även rivaliteten mellan tvillingstäderna. 
 
.  
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Måndagsklubben, fortsättning 
 
7 november 
Stärkt hälsa genom medvetna val -  
Lär dig SORKKa  
Katarina Kågedal, bitr professor LiU 
 

 
Foto: Emma Busk Winquist 
 
Föreläsning av Katarina Kågedal, 
biträdande professor vid institutionen för 
biomedicinska och kliniska vetenskaper vid 
Linköpings universitet, avdelningen för 
cellbiologi.  
 
Katarina har tidigare forskat om 
Alzheimers sjukdom. 

 

21 november 
Poesins schaman – Bruno K. Öijers 70 
år som diktens revolverman 
 

 
Foto: : Maya Eizin Öijer 
 

Linköpingssonen och poeten Bruno K. 
Öijer fyller snart 71 år, en anarkistisk 
cowboy och romantisk schaman som 
använd dikten som revolver och magisk rit 
i sin kamp för människans värdighet i det 
moderna förnedringssamhället. 
 
Correns kulturchef Erik Jersenius berättar 
om en av den svenska litteraturens 
särlingar och mest mytomspunna 
gestalter. 
 

 
Foto: Victor Bomgren 
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Måndagsklubben, fortsättning 
 
5 december 
Luciafirande – med Linköpings Lucia 
 
Traditionsenligt firande med musik, lyrik och 
Linköpings Lucia med skönsjungande tärnor. 
 

 
 
Bild från Linköpings Lucia i Equmeniakyrkan i 
december 2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.medborgarskolan.se/
http://www.medborgarskolan.se/linkoping
mailto: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 öppen 7- 16 juni 2022 via hemsidan, mail eller telefon. Betalning enligt faktura som 
sänds ut när besked om plats erhållits. Avbokning via mail eller expeditionen. 
 

 
17 september  
Hyllning till en harpa 
Delphine Constantin Reznik 
 
 

 
Foto: Nikolaj Lund 
 

 
Vi gästas av soloharpisten i Norrköpings 
Symfoniorkester, SON -  
Delphine Constantin Reznik.   
 
Hon är en välrenommerad musiker som 
berättar för oss om sitt instrument och låter 
oss få njuta av att höra skön musik för harpa. 
Det blir himmelska toner. 

 
22 oktober 
Livets njutningar - mat och vin 
Jens Nyström, sommelier 
 
 

 
Jens Nyström kommer att prata om viner och 
mat från östgötska leverantörer. 

 
Jens har varit nyfiken på smak och doft sedan 
barnsben. Det har tagit honom på en resa från 
föräldrahemmets grytor via finkrogarnas 
hovmästarpulpeter, restaurangchefsjobb och 
vingårdar till att i dag driva Dryckesevent. 
 
Äventyret fortsätter och nu kommer 20 års 
samlade erfarenheter och kontakter till nytta i 
provningar, resor och utbildningar.  
 
En stor drivkraft är att få dela med sig av 
kunskaper och erfarenheter och på så vis låta 
andra människor få dela passionen för dryck 
och mat. 
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Kultursalongen, fortsättning 
 

26 november 
Julsånger: Dennis Östryd 
ackompanjerad av Jörgen Ralphsson 
 

 
 
 
Ett personligt urval av julsånger:  
 
Från carols och jazz, till Taube och Bellman.  
 
På engelska, svenska och tyska, och några 
dialekter. 
 

 
 

Promenader 
 
Program för hugade promenerare.  
Använd gärna gåstavar, om det känns bra.  
Om det passar kan vi avsluta med gemensamt 
fika på något trevligt ställe.  
Vid hällregn eller snöglopp ställs promenaden 
in.  
 
Start kl 10.00. 
 
Onsdag 31 augusti 
Långpromenad i Vidingsjöskogen till Ekängs-
sjön. Ta med eget fika så dricker vi kaffe på 
lämplig bänk vid sjön och går tillbaka till 
Motionscentrum.  
Bussåkare : Tag buss 1 och åk till Hässlegatan. 
Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum och 
så sammanstrålar vi där. 
 
Onsdag 14 september  
Promenad medströms längs Stångån till 
Nykvarn och fågeltornet. Vi träffas vid Scandic 
hotell på å-sidan. 
 
Onsdag 28 september  
Promenad i Magistratshagen och 
Trädgårdsföreningen. Samling vid hörnet av 
Lasarettsgatan och Hälsovägen, dvs uppfarten 
från staden till akuten. 
 
Onsdag 12 oktober  
Promenad längs Stångån mot Tannerfors 
slussar. Vi träffas vid Scandic hotell på å-sidan. 
 
Onsdag 26 oktober  
Promenad i Vallaskogen. Efteråt kan vi kanske 
ta en fika med våffla i Gamla Linköping.  
Vi samlas på Kryddbodtorget. 
 

Varmt välkomna att röra på benen 

hälsar 

Karin Lindskog och Kerstin Fridén 
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Studiebesök 
 

Anmälan öppen 7- 16 juni 2022, 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.

Onsdag 7 september 
Vi kollar in det nyrenoverade 
länsmuseet! 

 

Vi tittar på den permanenta 
konstutställningen under ledning av en 
museipedagog. På grund av 
förhoppningsvis stort intresse, och då 
endast ca 15 deltagare får plats på varje 
guidning, kan en guidning starta kl 14.00 
och nästa kl 15.00 

Om man vill se resten av museet kostar en 
pensionärséntre 90 kr, alternativt ett 
årskort 400 kr. 

Om man så önskar kan man intaga kaffe 
på eget initiativ i museets restaurang i 
väntan på/efter guidningen. 

Välkomna! 

Per Wallén 

Tisdag 13 september 14.00 
Räddningstjänsten tar emot 
 

 

 

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.  
 
Max 40 personer. Tänk på miljön och 
samåk gärna. 
 
Välkomna! 

Ann-Marie Norin  
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Studiebesök, fortsättning 
 

Tisdag 25 oktober 14.00 
SAAB bjuder in 

 

 
 
Vi får en genomgång av företagets 
verksamhetsområden, utveckling av flygplan, 
samt aktuellt marknadsläge.  
Frågestund med fika. 
 
Samling vid Hörsalen på Terrassen; adress 
Bröderna Ugglas gata.  
 
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!  
 

Per Wallén 

 

 
 

Vecka 46 och v 48 - intresseanmälan 
Teaterbesök bakom ridån  
 

 

Teatern färdigrenoverad 

Eftersom vi tror att intresset är stort, gör 
vi två besök i höst. Max 15 personer per 
gång.  

Antagna deltagare samlas utanför teatern 
eller inne i foajén. Allt beror på vädret.  

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

Välkomna! 

Per Wallén 
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Resor 
 

Anmälan öppen 7 - 16 juni, via hemsidan, via mail eller telefon till Expeditionen. 

Antal resenärer begränsat till max 40 personer inklusive reseledare. Besked om deltagande 

lämnas under vecka 26, 2022. Våra reseregler finns beskrivna på sidan 14. 

 

 

Kosta Boda Glasbruk och Huseby Bruk.  
Resa den 13 och 14 september 2022 
 
Klockan 8.00 på tisdagen startar vi från 
Ekoxen, 08.15 från Cupolen, mot vårt första 
resmål Kosta. Vi tar under förmiddagen en 
paus för busskaffe med smörgås.  
 
Vid ankomsten till Kosta får vi en guidad 
visning av glashyttan. Kosta glasbruk är i dag 
Sveriges äldsta verksamma glasbruk. Här har 
ugnarna varit i gång sedan 1742.  
 
Efter lunch checkar vi in på Kosta Boda Art 
Hotel. På eftermiddagen finns det tid att på 
egen hand se brukets glaskonst och utnyttja 
hotellets SPA-avdelning.  
 
Dagen avslutas med Hyttsill med småländska 
maträtter och underhållning i glashyttan. 
 
Nästa dag, onsdag, fortsätter vi efter 
frukostbuffé med bussen mot Huseby Bruk. 
 

  
 
 

 
Vi gör en guidad rundvandring på Huseby 
slott. Vi vandrar genom slottets vackra rum 
med en orörd interiör sedan förra sekelskiftet. 
Vi får höra om familjen Stephens tid som 
ägare till Huseby och om brukets sista ägare 
”Fröken på Huseby”.  
 
Observera att det är trappor i slottet. 
 
Vi äter lunch på Elisabeths Trädgård och Café 
innan vi påbörjar hemfärden.  
 
Vi gör ett uppehåll på Rudenstams Gårdscafé i 
Husqvarna för kaffe med smörgås alternativt 
äppelkaka med vaniljsås.  
 
Beräknad hemkomst ca 18.30/18.45. 
 
Pris: 3400 kr  -  Enkelrumstillägg: 400 kr 
 
I priset ingår bussresa, övernattning på Kosta 
Boda Art Hotel inklusive frukost, två luncher, 
hyttsill med underhållning, busskaffe med 
smörgås, kaffe med smörgås alternativt 
äppelkaka med vaniljsås, visning av Kosta 
glashytta och guidad rundvandring i Huseby 
slott. 
 

Ulf Rehme        Marianne Bengtsson 
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Resor fortsättning 
 
Tisdagen den 18 oktober 2022 
Motala och Ask kyrka 
Avresa kl 07.00 från Ekoxen och kl 07.10 från 
Cupolen. 
Beräknad hemkomst ca 17.00/17.15 
 
Vid ankomsten till Motala börjar vi med 
morgonkaffe och smörgås på Rönnerdahls 

Café och matsalar. 
 
Därefter inleder vi besöket på Motala 
Motormuseum alldeles i närheten. 
Motormuseet är Sveriges mest besökta 
motormuseum på 2400 kvm. Här kan man 
uppleva en nostalgiresa. Bilar, MC, mopeder, 
fotomuseum, radioapparater mm.  
 
Vi får t ex se en komplett fungerande 
bilverkstad från 20-30-talet, där ”montörerna” 
pratar med varandra på ”öschöttska”. 
 
ESSO-stationens bensinpumpar går igång när 
besökaren närmar sig. Bensinen kostade då 68 
öre litern. 
 
Revykungen Karl Gerhards Daimler från 1961 
finns att beskåda liksom ”Kar de Mumma”s 
kära Rolls Royce, en av Sveriges mest 
fotograferade bilar. 
 
Verner von Heidenstam läser en dikt och 
ljudet kommer från baksätet av hans pampiga 
Chrysler Imperial 1931. 

 
Vätternakvariet är det största och mest 
besökta insjöakvariet i länet. Det ligger i den 
gamla tullkammaren. Där finns totalt 15 
akvarier. Det största är på 10000 liter. 
Ambitionen är att göra Vätternakvariet till 
Sveriges största insjöakvarium. 

 
 
I sju av akvarierna simmar tropiska fiskar från 
Afrika, Asien och Sydamerika. Bland annat 
finns turkiska doktorsfiskar. Om du vill kan du 
få gratis manikyr av dem! 
 
Lunch på Rönnerdahls kl 12 – 13 
 
Besök på Charlottenborgs slott med anor från 
1600-talet, vackert beläget vid Motala ström. 
 
Här får vi guidade visningar, där vi bl a får se 
Sophia Isbergs fantastiska träsniderier från 
mitten av 1800-talet och konst från olika 
epoker. 
 

 
 
Nästa stopp blir Ask kyrka, en av landets 
förnämsta landskyrkor uppförd på 1100-talet. 
Fantastiska takmålningar och en högklassig 
arkitektur.  
Vi får en guidning av kyrkan. 
 
Resans pris: 750 kr 
I priset ingår bussresa, morgonkaffe/te med 
fralla, inträden och visning på motormuseet + 
akvariet, lunch inkl bröd, sallad, kaffe och 
kaka, entré och visning på Charlottenborgs 
slott, visning av Ask kyrka, busskaffe. 
 

Marianne Bengtsson Ulla-Berit Almén 
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Resor fortsättning 
 

Söndag 27 november 
Adventsresa till Västra Eds kyrka och 
julbord, Tindered lantkök 
Avresa från Ekoxen 08.30, från Cupolen 
08.45. Hemkomst ca 16.00/16.15. 
 
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 
nyklassicistisk stil. Några inventarier från 
den gamla kyrkan finns kvar här. 

 
 

Det traditionella julbordet äter vi på 
Tindered lantkök, familjeägt och känt för 
sina egenproducerade råvaror. 
 

 

 
Pris för resa och julbord: 775 kr 

Ulla-Berit Almén    Gunilla Axelsson 

FAS Programråd 
 

Ulla-Berit Almén 

Sten Andersson 

Gunilla Axelsson 

Marianne Bengtsson 

Kerstin Fridén 

Kerstin Grandin 

Margareta Hagvall  

Bengt Hammarberg  

Sigvard Hallendorff 

Gunnar Hermanson 

Birgitta Isaksson 

Karin Lindskog 

Ann-Marie Norin 

Jörgen Ralphsson 

Ulf Rehme 

Kersti Svalberg 

Per Wallen 
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Reseregler 

 

Anmälan till höstens resor öppen 

den 7 – 16 juni 2022 

 

Anmälan i första hand via vår hemsida: 

www.linkoping.aktivaseniorer.com  

i andra hand via mail: 

info@faslinkoping.se 

i tredje hand via telefon till vår expedition: 

013-12 41 21 

Uppge namn, adress, telefon- och 

mobilnummer samt mail-adress. 

 

Ange även specialkost och vid flerdags-

resor önskemål om enkel/dubbelrum och 

med vem du delar rum. 

 

Besked om plats på önskad resa lämnas 

under vecka 26, 2022. 

Anmälningsavgift 

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 anmälnings-

avgiften som ska betalas inom 7 dagar.  

Anmälan är bindande först sedan 

anmälningsavgiften är betald.  

Sista dag för slutbetalning anges i samma 

information. 

Avbokning 

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. 

 

Avbokning från föreningen 

Vid för få deltagare ställs resan in och 

anmälningsavgiften återbetalas. 

Resor kan även ställas in på grund av 

myndighetsbeslut. 

 

Allmänt 

Resorna anordnas endast för föreningens 

medlemmar. 

Vid föreningens resor sker av- och 

påstigning vid Ekoxen eller Cupolen och 

vid angivet resmål. 

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.. 

 

Om myndigheterna framfört krav på 

vaccinationsbevis vid tidpunkten för våra 

resor ska deltagare medföra 

vaccinationsbevis. 

http://www.linkoping.aktivaseniorer.com/
mailto:info@faslinkoping.se


15 

Styrelse  
 
Från årsmötet den 28 februari 2022 har vår 
förening följande styrelse: 
 
Carin ”Cajsa” Arenius, ordförande, ledamot 
förbundsstyrelsen 
Gunilla Broberg, kassör 
Gunilla Axelsson, sekreterare, redaktör 
Ann-Marie Norin, ledamot 
Jörgen Ralphsson, ledamot 
 
Revisorer: 
Ingvar Bengtsson och Per Wallén 
Revisorssuppleanter: 
Björn Staberg och Agneta Lindström 
 
Valberedning: 
Lilian Ralphsson, Margareta Hagvall och Kersti 
Svalberg 

Medlemsavgift 
 
Medlemsavgift för år 2022 uppgår till 100 kr.  
 
Vid årsmötet fastställdes medlemsavgiften för 
år 2023 till 150 kr. 
 

Expedition 
 
Elisabet Dolling-Wennerqvist 
Christina Giörloff 
Sara Meerits 
Ann-Marie Norin 
Dorit Sargent 
Kersti Svalberg 
 
 

 
 

Vi reser med Vikingbuss 
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T A C K ! 
 
TACK för att ni kommer till våra aktiviteter! 

TACK alla ni som skapat och arrangerat 
program åt oss! 

TACK för att ni gjorde hösten 2021 och våren 
2022 möjlig!  

TACK för att ni vågar er ut i det sociala livet 
efter corona och vaccinationspass! 
 

Det är mycket som man kan vara tacksam för, 
ödmjuk över, ha tillförsikt i och längta efter 
det som ligger framför oss! 

Jag tänker ofta på våra ideella krafter som 
skapar program år efter år, som får 
verksamheten att utvecklas, tänker nytt och 
framåt, letar i det vi gjort, för att se om det var 
ett lyckat koncept som vi kan återbruka.  

Vi kan bli fler som kommer med idéer och 
tipsar om inslag och intressanta personer och 
utflyktsmål. Hör av dig till oss! 

Hösten 2021 blev en spännande tid, styrelsen 
satsade på Er medlemmar och genomförde 
program när andra ställde in och avvaktade.  
 
Vi fick respons, tiden var mogen och med 
säkerheten först gick allt bra.  
 
Publiken är lite färre nu, men vi hoppas på en 
stark höst, många deltagare till intressanta 
aktiviteter.  
 

I höst kommer vi att erbjuda musikupplevelser 
och intressanta föreläsningar, resor och sköna 
promenader i omgivningarna runt Linköping 
och spännande studiebesök som inte blev av 
under Coronatiden. Vi kommer att få möta en 
harpist och hennes instrument, vi får höra 
henne spela för oss. Detta är Kultursalongens 
första aktivitet. Vi har bokat en trevlig 
adventsaktivitet och har givetvis sett till att 
Lucia kommer till Equmeniakyrkan och sjunger 
för oss. Kom och ta med dig en känsla av 
julefrid och glädje. 

 
Boka dig via hemsidan eller via vår expedition, 
men om du får förhinder är vi tacksamma för 
att du avbokar i tid så att någon annan kan få 
din plats. Berätta för dina vänner om våra 
aktiviteter och vår förening, vi vill gärna bli 
fler. 

Vi minskade något under Coronaperioden men 
är idag ca 635 medlemmar. Kvinnorna 
dominerar med sina 444 mot männen som är 
191.  

Följ oss på vår hemsida, för att uppdatera dig. 
Vi finns där dygnet runt, varje dag under hela 
året.  
 
Vi inom styrelsen och alla ideella arbets-
krafter, önskar er alla en härlig sommar och -  
VÄLKOMNA åter till hösten 2022! 

Carin ”Cajsa” Arenius, ordförande  

 

Recept på en föreningstårta: 

Ca 635 medlemmar, kvinnor och män 

1 engagerad styrelse 

30 ideella programansvariga och övriga 

funktionärer 

1 valberedning 

Energi 

Glädje 

Uthållighet 

Blandas och hålls i rörelse, ständigt. 

 

 

 

:   


