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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 - 10. 
 

Vi arrangerar 3 resor i vår, läs mera på 
sidorna 11-13. 
Reseregler finner du på sidan 14. 
 
Årsmöte i FAS äger rum onsdagen den 1 
mars 2023, på Förenings-huset 

Fontänen. Se sidan 15. 
 
 

Anmälan till vårens aktiviteter 
är öppen från den 6 december 
2022, kl 10.00. 
 

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. 

Välkomna till vårens program! 
 
Så här i novembermörkret sitter jag och tittar 
tillbaka på vad jag skrev i förra FAS-bladet, då 
jag precis skulle ge mig ut på en vandringsresa: 
Från fyr till fyr på Öland.  
Det blev en fantastisk upplevelse, Öland har 
en otroligt omväxlande natur, allt från karga 
stenhällar och alvarmark till frodiga blomster-
ängar, strandängar, sandstränder och klapper-
sten, löv- och barrskogar.  
Vädret var växlande, vi upplevde både med- 
och motvind, lite regn, men mest växlande 
molnighet och de sista dagarna var det soligt 
och riktigt varmt. Vi vandrade i 9 dagar, rejäla 
dagsetapper, sammanlagt 19 mil.  
Mina kängor hade gjort sitt efter den här 
turen, men jag har köpt nya och planerar att 
göra om turen igen våren 2023. 
 
FAS programråd har försökt att göra vårens 
program så intressant och omväxlande som 
möjligt och vi hoppas att det tilltalar er och att 
det finns något för var och en. 
 
Det är roligt och tacksamt att vara med i FAS 
styrelse och arbetsgrupper, ta chansen du 
också – vi behöver vara fler som hjälps åt med 
olika arbetsuppgifter. 
 
Välkomna till vårens program! 

Gunilla Axelsson, redaktör 

 FAS- bladet 2022-2 
FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping 2022-12-03 

   

Program för våren 2023 

 

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 16 december 2022 t.o.m. 2 januari 2023 
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 våren 2023 
Översikt 

 

Måndagsklubben 
Kl 14.00 i Equmeniakyrkan,  

Drottninggatan 22, Linköping 
 

9 januari 
Europa runt med Östgötabandet 
 
23 januari 
Svenska glasets historia, från brukskonst till 
konst 
Bo Knutsson 
 
6 februari 
Opinionsjournalistikens roll i ett skiftande 
medialandskap 
Margareta Barabash, politisk redaktör 
 
20 februari 
Stefan Jonsson 
Konsten, kulturen och försvaret av demokratin  

 
6 mars 
Vi sjunger aldrig på sista versen - 
den svenska kyrkokörens historia 
Ragnar Håkansson. 
 
20 mars 
Vikten av skönhet  
Erik Adolfsson, stadsarkitekt 
 
3 april 
Underhållning med Christian Zell,  
skådespelare 
 

 

Promenader 

Promenader kl 10,00 på följande 
onsdagar: 
15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5 
För detaljer se sidan 10. 

 

Kultursalongen 
Kl 14.00 Vagnhallen, Föreningshuset 

Fontänen, Västra vägen 32, Linköping 

 

28 januari  
Hyllning till en harpa 
Delphine Constantin Reznik 
 
18 februari  
Beatles - tema som väcker minnen 
Gunnar Ekermo, musiker  
 
18 mars 
Min konstnärliga verksamhet 
Sahar Burhan, visuell konstnär 
 
15 april 
I denna ljuva sommartid 
Klarinettisten Dan Larsson 
 

Studiebesök 

2 februari 
Linköpings tingsrätt 
 
7 mars 
Linköpings Flygplats 
 

18 april 
Hur trycks Corren? 
Pressgrannar AB 
 

Resor 

11 mars 
Musikalen Cabaret  
på Göteborgs Operan 
 

19 april 
Sörmlands museum, Nyköping 

23 - 24 maj  
Bjärehalvön och Sofiero 
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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! 
 
 
 

9 januari 
Europa runt med Östgötabandet 
Italienska pärlor – Paso doble från Spanien – 
The Beatles – Franska sånger – Vals från 
Ryssland – Tango från Finland 
 
 

 

 

23 januari 
Svenska glasets historia, från 
brukskonst till konst 
Bo Knutsson 
 
Från Birka till nutid bilder samt ett antal 
objekt. 
 

 
 
Bo Knutsson: Expert i och initiativtagare 
till SVTs Antikrunda.  
Driver galleri i Vänersborg och Stockholm 
tillsammans med sonen Fredrik.  
Har varit ordförande i vår svenska 
branschförening, Sveriges Konst- & 
Antikhandlareförening och i vår 
internationella motsvarighet CINOA. 
 
Har bl a ställt ut på mässor i New York, 
Tokyo, London, Basel och Bryssel.  
Har arbetat med samtida glaskonstnärer 
från 70-talet och framåt, bl a Ann Wolff, 
Kjell Engman, Peter Hermansson och Björn 
Friborg. 
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Måndagsklubben fortsättning 

6 februari 
Opinionsjournalistikens roll i ett 
skiftande medialandskap. 

Margareta Barabash 
 

 
Foto: Victor Bomgren 

 
Margareta Barabash, politisk redaktör och 
välkänd ledarskribent i Corren presenterar sig 
och sitt arbete. 

 
 

 
 

20 februari 
Konsten, kulturen och försvaret av 
demokratin 
Stefan Jonsson 
 
Det har knappast funnits något samhälle 
som inte gett konstnärlig verksamhet en 
särskild betydelse.  
 
I ett läge där demokratin är under 
belägring hävdar Stefan Jonsson att 
konsten är nödvändig för dess 
fortbestånd.  
 
Konsten är fantasins arbetsplats. Den vet 
något som undgår journalistik, historia och 
samhällsvetenskap.  
 
Kanske måste vi på nytt lära oss vad 
konsten vet om demokratin. 

 

 
 
Stefan Jonsson är kritiker och professor 
vid Institutet for forskning om migration, 
etnicitet och samhälle, Linköpings 
universitet, och aktuell med: 
Den otyglade skönheten: 5 saker konsten 
vet om demokratin (2022). 
.  
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Måndagsklubben, fortsättning 
 
6 mars 
Vi sjunger aldrig på sista versen  
-den svenska kyrkokörens historia 

Ragnar Håkansson, projektledare och redaktör 
Wessmans Musikförlag 

 

 
 
Tänk er upplevelsen att två personer sjunger 
olika melodier och tillsammans blir det något 
helt nytt. För dig som är körsångare: Minns du 
första gången du upplevde det?  
Ett helt nytt universum öppnade sig. 
 
När började människan att sjunga i stämmor?  
Den tidigaste uppgiften vi har i vårt land är 
från 1298 när ärkebiskopen Nikolaus i sin 
korstadga utlovar ett öre extra i belöning till 
de korgossar som sjöng i stämmor. 
 
Körsångens historia i kyrkan beskriver en 
spännande berättelse. Här hittar vi kaniker, 
klerker, djäknar, klockare, korbänkar, 
gapskullar, päplingar, musikaliska sällskap, 
siffernotskrift, grymtande grisar och skriande 
åsnor, folkrörelser, prinsar och prinsessor, 
vespergudstjänster - bara för att nämna några 
fenomen.

 
 
 
Från Linköping finns tidiga noteringar om 
körsång. Domkyrkans körliv är förstås starkt 
och noteringar från Linköpings stift finns 
redan från förreformatorisk tid, men även från 
1800-talet, varifrån vår nuvarande 
körtradition härstammar. Och då inte bara i 
domkyrkan utan runt om i stiftet. 
Om allt detta och lite till kommer jag att 
berätta när jag ger glimtar från boken »Vi 
sjunger aldrig på sista versen - den svenska 
kyrkokörens historia«. Du kommer också att 
kunna köpa boken till specialpris denna 
eftermiddag. 

 
20 mars 
Vikten av skönhet 
Arkitekturens betydelse för oss 
människor. 
 

Erik Adolfsson, stadsarkitekt i Linköping 
sedan halvårsskiftet 2021. 

 

 
Erik är Linköpingsbo sedan barnsben. 
Drivkraften i hans yrkesroll kommer från viljan 
att göra världen mer hållbar och viljan att 
jobba i allmänhetens tjänst. 
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Måndagsklubben, fortsättning 
 
3 april 
Underhållning med Christian Zell, 
skådespelare 

 

 
 
Christian Zell underhåller oss ackompanjerad 
av musikern Björn Hagvall. 
 
Christian Zell är skådespelare sedan 1975.  
 
Debut i Malmö, därefter stadsteatrar i 
Uppsala, Helsingborg och Göteborg innan han 
hittade hem till Norrköping och Östgöta-
teatern 1990.  
Här har han spelat både musikal och dramatik. 
 
Senaste åren har han också läst Dickens’ En 
julsaga tillsammans med Norrköpings 
Symfoniorkester. 
 

 

 
 

 
 
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
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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 från den 6 december kl 10.00, - via hemsidan, mail eller telefon. Betalning 
enligt faktura som sänds ut när besked om plats erhållits. Avbokning via mail eller expeditionen. 
 

 
28 januari  
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. 

 
18 februari 
Beatles – tema som väcker minnen 
Gunnar Ekermo 
 

 
 

Gunnar Ekermo, känd musiker i Linköping, 
kommer och underhåller oss. Han har 
tidigare gästat oss med kvartetten Delight. 
När han nu uppträder ensam har han valt 
tema Beatles-låtar. 
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Kultursalongen, fortsättning 
 

18 mars 
Min konstnärliga verksamhet 
Sahar Burhan, visuell konstnär 

 

 
 

Sahar Buran kommer tillbaka till FAS och 
berättar om sin konstnärliga verksamhet. 
Sahar är född i Damaskus 1967. Där fick hon 
en konstnärlig utbildning: Kandidatexamen i 
fri konst, måleriinriktning 1985 – 1989, 
fakulteten för konst, Damaskus Universitet. 
 
2007 kom hon till Norrköping, efter en 
mastersexamen i konstnärlig gestaltning på 
universitetet här i Linköping 2013-2015 har 
hon fortsatt arbetet med samtidskonst i olika 
former och startat många konstpedagogiska 
projekt med ambitionen att involvera 
människor med olika bakgrund och 
förutsättningar i skapandet. 
 

Hon har fått Norrköpings kulturstipendium till 
Moa Martissons minne. 
 
Hennes galleri Kameleont i Norrköping 
inbjuder till konst från hela världen. 

 
 

15 april  
I denna ljuva sommartid 
med klarinettisten Dan Larsson 

 

 
 
För oss svenskar är vår och försommar en 
magisk tid! Efter en lång vinter med mörker 
och kyla återvänder plötsligt ljuset som får oss 
och naturen att på nytt vakna till liv. Vi njuter 
av de första vårlökarna, av den spröda fågel-
sången, den skira grönskan och den första 
koppen kaffe i solen som värmer våra kinder. 
Inte undra på att den musik som skapats för 
att fira ljusets återkomst och den svenska 
sommaren är så fantastisk! 
 
Vem minns inte skolavslutningens sommar-
psalmer, valserna på dansbanan eller 
sommartonerna från bryggan?  
Klarinettisten Dan Larsson ledsagar oss till 
flydda tiders spelmän, till lägereldar i Dan 
Anderssons diktning, till midsommarnattens 
skrönor och berättelser. Den blomstertid nu 
kommer, En vänlig grönskas rika dräkt, Visa 
vid midsommartid. Tillsammans gör vi så att 
blommorna blommar – precis som Astrid 
Lindgrens lilla Ida. 
 
Dan Larsson har en Master of Fine arts in 
Music från Malmö musikhögskola, utbildad på 
musikerlinjen med en pedagogisk fördjupning. 
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Studiebesök 
 

Anmälan är öppen från den 6 december, k 10.00, 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.

Torsdag 2 februari, kl 10 
Linköpings tingsrätt 
 

 

Vad gör de på tingsrätten? Hur många 
arbetar där? Sysslar man enbart med 
brottmål, eller har de även andra 
uppgifter? 
 
Vi får en presentation av tingsnotarie 
Victoria Jörestig under ca 45 minuter. 
 
Då det saknas serveringsmöjligheter får 
var och en ta med sig eget fika, som kan 
intagas under den efterföljande 
frågestunden. 
 
Max 40 personer. 

Samling sker utanför tingsrätten , 
Brigadgatan 3 
 
Ta med egen fika! 
 
Välkomna! 

Per Wallén 

 

Tisdag 7 mars kl 18.30 
Linköping City Airport 
 

 

Vi inleder med kaffe/te, smörgås och 
chokladbit i business lounge där Linköping 
City Airports VD Camilla Lejon sedan 
berättar om bolagets verksamhet och gör 
en rundtur ”bakom kulisserna”. 
 
Hela besöket tar ca 1,5 – 2 timmar  

Minst 15, max 40 personer. Tänk på miljön 
och samåk gärna. 
 
Samling i entrén. 
 
Välkomna! 

Ann-Marie Norin  
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Studiebesök, fortsättning 
 

Tisdagen den 18 april kl 14.00 
Hur trycks Corren? 
Besök på koncernens tryckeri 
Pressgrannar AB. 
 

 
 
Vi får dels en företagspresentation, dels en 
rundvandring i produktionen. På rund-
vandringen kan max 10 personer åt gången 
deltaga pga säkerhetsskäl (trucktrafik etc), så 
vi blir uppdelade i två grupper som alternerar 
mellan företagspresentationen och 
rundvandringen.  
 
Studiebesöket beräknas ta c:a 1,5 tim. 
 
Max 20 deltagare. Då det inte finns någon 
servering har vi inte möjlighet att bjuda på 
fika. 
 
Samling vid entrén Fångögatan 11, ute i 
Tallboda. 
 
Välkomna!  
 

Per Wallén 

 

Promenader – start kl 10.00 
Våra onsdagspromenader börjar den 15 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. 
 
15 mars  
Promenad i Tornhagen. Vi träffas vid 
Stadsbiblioteket och där tar vi också en fika 
efter promenaden. 
 
29 mars  
Promenad längs Stångån till Nykvarn. Samling 
på å-sidan vid Scandic hotell. Vi fikar efteråt i 
Stadsmissionens kafé. 
 
12 april 
Promenad i Vidingsjöskogen till Insekts-
hotellet och Fröberget. Medtag eget fika.  
Bussåkare : Tag buss 1 och åk till Hässlegatan. 
Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum och 
så sammanstrålar vi där. 
 
26 april  
Promenad i Vallaskogen och i 
universitetsområdet. Vi träffas på 
Kryddbodtorget i Gamla Linköping. Fika kan vi 
göra på Dahlbergs kafé. 
 
10 maj  
Promenad längs Stångån från Golden 
Gatebron vid Ådala koloniområde till 
Hackeforsslussen och slutligen till fika i 
Kerstins trädgård på Kvinnebyvägen 130 i 
Ekholmen. Bilister kan parkera på parkeringen 
vid kolonierna. Bussåkare tar buss 13, går av 
vid hållplatsen Spångerum och går över 
Brokindsleden till parkeringen, där vi samlas. 
Det går 3 bussar till centrum från Ekholmen. 
 

Välkomna att sträcka på benen hälsar 

Karin Lindskog och Kerstin Fridén 
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Resor 
 

Anmälan öppen från den 6 december kl 10.00, via hemsidan, via mail eller telefon till 

Expeditionen. 

Antal resenärer begränsat till max 40 personer inklusive reseledare. 

 

 

Lördagen den 11 mars 2023. 
Göteborgsoperan med musikalen 
Cabaret.  
 
Din anmälan behövs före den 15 december 
för att säkra musikalbiljett. 

 
Klockan 09.00 startar vi från Ekoxen och 09.10 
från Cupolen.  

 
På vägen till Göteborg tar vi en paus vid Rasta 
i Ulricehamn med möjlighet till 
förmiddagsfika. 
 
Vi anländer till Göteborgsoperan vid 
halvtvåtiden och i Operabaren intar vi 
Operans stora räksmörgås med danskt 
rågbröd. Dryck enligt eget önskemål. 
 
Föreställningen i två akter pågår mellan 15.00 
och 18.00. Vi har samlade platser på parkett, 
raderna 11, 12 och 13. 
 
Under återresan till Linköping stannar vi för 
att inta en varmrätt på Hotell Bogesund i 
Ulricehamn. Dryck enligt eget önskemål. 
Vi räknar med att vara åter i Linköping ca 
23.00. 
 
Resans pris är 1900 kr. 
 
I resans pris ingår bussresa, räksmörgås i 
Operabaren, musikalföreställning och 
varmrätt på Hotell Bogesund. 
 

Ulf Rehme        Gunilla Axelsson 

 
Cabaret 
 
När mörkret närmar sig är det vi som måste 
lysa. 
 

 
 
Willkommen, bienvenue, welcome – till Berlin 
1930!  
 
Stora shownummer, känd musik och en 
gripande berättelse.  
 
Nattklubbsstjärnan Sally Bowles och hennes 
gäng välkomnar dig till en av säsongens 
starkaste upplevelser. 
 
Cabaret 
Musikal i två akter med musik av John Kander 
(f. 1927).  
Sångtexter Fred Ebb. Manus Joe Masteroff, 
baserat på en pjäs av John van Druten och 
berättelser av Christopher Isherwood.  
Svensk översättning Rikard Bergqvist. 
 
Spelas på svenska, textas på svenska och 
engelska. 
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Resor fortsättning 
 
Onsdagen den 19 april 
Dagsutflykt till Sörmlands Museum 
 
Avresa från Ekoxen kl 07.30,  
från Cupolen kl 07.40 
 
Vid framkomsten får vi kaffe med bröd. Lunch 
äter vi på museet, och före hemresan dricker 
vi eftermiddagskaffe på Hellmanska gården. Vi 
kommer hem ca 16.30. 
 
Sörmlands Museum i 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 bevarande-och förmedlingsideal 
och drömmar.  
 

 
 
Museet blev också Årets Museum 2020:  
 
Sörmlands Museum visar på nya sätt att 
arbeta som kombinerar föremålens historia 
med publikens upplevelse.  
 
Samling och utställning, bevarande och 
förmedling har integrerats med varandra på 
ett helt nytt sätt.  

 
 
Sörmlands museum har gått till botten med 
museets föremål och kommer upp med en 
nyskapande metod för att berätta, väcka 
nyfikenhet och bygga kunskap. 
 

 
 
Vi får ta del av två guidade visningar:  
Sörmländska livsöden och Hårresande 
historier. 
 
I mars 2023 öppnar Sörmlands museum den 
första utställningen någonsin som tar ett 
helhetsgrepp kring NK:s möbelproduktion.  
 
Den berättar om en betydande och 
framgångsrik del av svensk designhistoria och 
om människorna - formgivare och hantverkare 
– som står bakom några av Sveriges mest 
kända möbelklassiker. 
 
Den får vi ta del av enskilt före lunchen. 
 
Resans pris: 875 kr. 
 
I resans pris ingår bussresa, 2 kaffe, 2 guidade 
visningar och lunch på museet. 
 

Ulla-Berit Almén   Marianne Bengtsson 
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Resor fortsättning 
 

Tisdag 23 till onsdag 24 maj 2023 
Tvådagarsresa till Bjärehalvön och 
Sofiero  
 
Kl 08.00 avresa från Ekoxen och  
kl 08.10 från Cupolen 

Vi får uppleva tre skånska guldkorn: 

Den vackra slottsparken i Sofiero med sin 
fina blomsterprakt. Vi hoppas att 
rhododendronbuskarna står i full blom. 
Det är årets stora höjdpunkt, som lockar 
besökare från hela världen.  

 
 

Birgit Nilssons museum  

med en utställning, som ger glimtar av 

Birgits fantastiska karriär. Vi får även se 

huset där Birgit växte upp. 

 

Norrvikens trädgårdar är berömt för sina 

unika stilträdgårdar skapade av Rudolf 

Abelin. Här njuter man av trädgårdskonst 

av hög klass. 

 

 

Dag 1 

Vi gör ett stopp i Stadsparken i Jönköping 

för kaffe/smörgås och fortsätter därefter 

mot Helsingborg, där vi äter lunch på 

restaurang Creo. 

Sedan väntar en guidad tur i Sofiero 
slottspark. När vi sett oss mätta på vackra 
växter far vi till hotell Marina Plaza och 
checkar in. 

På kvällen blir det 2-rätters middag på 
hotellet. 

Dag 2 
Efter frukost lämnar vi Helsingborg och far 
till Birgit Nilssons museum på Bjärehalvön. 
Där väntar en utställning med ljudguide 
och en visning av boningshuset.  
(I själva boningshuset kan rollator inte 
användas.) 

Vid Norrvikens Trädgårdar får vi lunch, 
guidning och eftermiddagskaffe. 

Hemresa med stopp på Kroatorpet i 
Huskvarna för kaffe/smörgås 

Beräknad hemkomst ca 20.30 

Resans pris: 
3300 kr per person i dubbelrum  
förutsatt att vi blir minst 30 personer. 
Enkelrumstillägg 600 kr 

I resans pris ingår bussresa, övernattning 
på hotell Marina Plaza, inkl frukost, 2 
luncher, 1 middag, 2 kaffe/smörgås, 1 
eftermiddagskaffe, guidning och inträden. 
 
Dryck till maten tillkommer. 

Marianne Bengtsson och Ulla-Berit 

Almén 
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Reseregler 

 

Anmälan till vårens resor öppen 

från kl 10.00 den 6 december 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 

senast under vecka 4, 2023. 

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
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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 
Per Wallén 
Revisorssuppleanter: 
Björn Staberg 
Agneta Lindström 
 

Valberedning 
 
Lilian Ralphsson 
Margareta Hagvall 
Kersti Svalberg 

 

Programråd 

 
Ulla-Berit Almén 
Sten Andersson 
Gunilla Axelsson 
Marianne Bengtsson 
Kerstin Fridén 
Kerstin Grandin 
Margareta Hagvall 
Sigvard Hallendorff 
Gunnar Hermanson 
Birgitta Isaksson 
Karin Lindskog 
Ann-Marie Norin 
Jörgen Ralphsson 
Ulf Rehme 
Kersti Svalberg 
Per Wallen

Kallelse till Årsmöte 
 

Årsmötet äger rum på Föreningshuset 
Fontänen onsdagen den 1 mars 2023, kl 14.00 
 
Föreningen bjuder på kaffe med bröd och 
underhållning. 
 
Eventuella motioner ska vara inlämnade till 
vår expedition senast den 31 januari 2023. 
 
Anmälan via hemsidan, mail eller telefon till 
expeditionen senast den 16 februari 2023.  
 
 

Medlemsavgift 
 
Medlemsavgift för år 2023 uppgår till 150 kr.  
 
Medlemsavgiften faktureras från Föreningen i 
början av 2023. 
 
 
 
 
 
 

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

Stipendienämnd 
 

Cajsa Arenius 
Margareta Hagvall 
Jörgen Ralphsson 



16 

Trivsel – Samvaro – Lärande 
 
Tre ord som är våra ledord, både i förbundet 
och föreningarna.  
 
Vi vill ge våra Aktiva seniorer glädje, 
gemenskap och ökat kunnande, med betoning 
på Aktiva, både i kroppen och knoppen. 
 
I vårt vårprogram har programrådet försökt 
hitta upplevelser och aktiviteter som gör att vi 
har något med oss hem, av trivsel, samvaro 
och lärande. 
 
Musiken vet vi har en läkande förmåga, den 
ger oss också glädje och en god känsla i 
kroppen. Måendet är viktigt när mörkret 
kommer under hösten – vintern. ”Det vänder 
snart” säger vi och hoppas att det ska gå 
fortare än det gör. 
 
Samvaron, gemenskapen med andra på våra 
egna villkor är också viktig, att träffas, ta en 
kopp kaffe/te tillsammans och prata om ditten 
och datten. Att få en stund som bryter ofrivillig 
ensamhet. Något att längta efter.  
 
Lärandet, ja vad ska vi lära, vi åldersrika. Det 
finns alltid något som vi lär oss varje dag, i 
smått och i stort. Det lär vara så, att kunskap 
inte är tungt att bära, men jag vill påstå att 
kunskapsböcker väger.  
 
Det är viktigt att vi ger möjlighet till att bryta 
mönster, gå ut en stund och få några timmar 
som gör livet lite ljusare för oss.  
 
När vi planerar våra program vill vi gärna ha en 
blandning av sött och salt. Musik, kloka 
föreläsningar, stimulerande studiebesök och 
intressanta resor.  
 
Promenaderna stärker kropp och själ. Ni kan 
bli fler som tar en promenad tillsammans. De 
är upplagda så att alla ska kunna delta.  
 

 
En dröm för oss i styrelsen och programrådet 
är att covid håller sig borta, att människor 
håller sams så att vi slipper krig och annat 
elände. Att få vara friska och beredda på en 
härlig vår, den ljusnande tiden. Lite värme 
skadar inte heller.  

Men först ska vi fira advent och jul, nyår och 
trettondagshelg!  

En riktigt God Jul och Gott Nytt år till er alla! 

Önskar, styrelsen, programrådet och alla 
andra som varit aktiva för att ge er trivsel, 
samvaro och lite ytterligare kunskap. 

Därefter startar vi upp det nya programmet 
för 2023. 

Välkomna! 

Carin ”Cajsa” Arenius, ordförande  

 

 

 

 

:   


