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Program

En vandring i Skebäck då 
och nu.

Möt nye hälso- och sjukvårds-
direktören Jonas Claesson.

I februari kan du besöka en 
40-åring.

Ett fängslande möte på 
Långholmen.

Hur anmäler du dig? Hur betalar du? Vem gör vad? Sidan 2

Var det bättre förr?
Mycket i vårens program handlar om tillbaka-
blickar och historia.
Bland annat berättar Mats Rosenberg om hur 

man gjorde naturreservat av en soptipp. Och 
så startar vi en studiecirkel om att lära känna 
sin hembygds historia. Sidorna 4 och 6



Så anmäler du dig
Anmälan  kan göras via hemsidan orebro.aktivaseniorer.
com  eller på anmälningsblanketten, som skickas in eller 
lämnas i lådan i receptionen på Föreningarnas Hus.
Anmälan ska vara inne senast den 2 januari 2020. Det 
är viktigt att prioritera era anmälningar. På hemsidan blir 
prioriteringen i den ordning ni skriver in dem och på blan-
ketten prioriteras med 1,2,3 osv. Är ni två som vill delta 
tillsammans, gör paranmälan på hemsidan eller skicka in 
blanketterna i samma försändelse. 
Har du behov av assistent under resan? Den måste 
anmälas på din blankett och behöver inte vara medlem i 
Aktiva Seniorer. Kostnaden för assistenten står du för. 
Besked om anmälningsstatus skickas via e-post eller 
brev efter lottningen. Det går också att anmäla sig efter 
lottningen.
Anmälan är bindande 35 dagar innan genomförande-
datum.

Så betalar du
Betalning sker via faktura som skickas ca 39-40 dagar in- 
nan genomförandedatum till din e-post eller med vanlig 
post. Det är viktigt att betala till Bg. 5080-6520, och att 
ange det OCR-nummer, som finns angivet på fakturan. 
OCR-numret är unikt för dig som person och aktivitet, 
så det går inte att betala för någon annan på samma 
OCR-nummer.
Eventuell avbokning görs till vår expedition tel. 019-10 
29 29, må-to kl 10-12 eller via vår e-post 
orebro@aktivaseniorer.com. Avbokning i sista stund när 
expeditionen är stängd, görs till aktuell ledare.
Har anmälan blivit bindande ska den betalas. Kan expe-
ditionen sätta in reserv, får du pengar tillbaka.  Avboka 
gärna din reservplats om du vet att du inte vill tacka ja om 
vi ringer dig.
Vi reserverar oss för ev ändringar av programmet.

Vi har vår expedition i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, 
öppen måndag-torsdag  15 januari – 11 juni 2020 kl 10 – 12.
Telefon 019 – 10 29 29
Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, 703 61 ÖREBRO
E-post: orebro@aktivaseniorer.com
Hemsida: orebro.aktivaseniorer.com
Medlemsavgiften är 150 kr per år
Förbundets hemsida: aktivaseniorer.com
Aktiva Seniorer Örebro samarbetar med Kulturens bildnings-
verksamhet.

Aktiva Seniorers styrelse i Örebro

Ordförande Inger Beijer  070 – 644 97 67
Vice ordförande Ulla-Liss Lofjell  070 – 288 77 73
Kassör  Leif Johansson  070 – 524 58 01
Ledamöter: 
Gun-Britt Andersson   073 – 020 38 76
Hans Axelsson    070 – 680 23 69 
Lars Ekström    076 – 027 13 22  
Anders Holm    070 – 718 34 40
Karin Johansson    073 – 424 58 87
Sofia Loodh    070 – 400 96 50 

Arbetsgrupper

Studiebesök

Gun-Britt Andersson   073 – 020 38 76
Inger Bergane    070 – 668 94 40
Bengt-Olof Gert    070 – 406 42 64
AnnaKarin Holm    073 – 960 15 94
Ulla-Liss Lofjell    070 – 288 77 73
Sofia Loodh    070 – 400 96 50
Bengt Momats    073 – 262 20 42

Resor

Karin Johansson    073 – 424 58 87
Hans Axelsson    070 – 680 23 69
Anders Westergren   070 – 380 45 77
Gertrud Åsman    070 – 449 73 56
Ingalill Ericsson    073 – 086 50 30
Mayvor Reimfelt     073 – 622 32 72 

Aktiviteter

Inger Beijer    070 – 6449767

Månadsmöten

Inger Beijer    070 – 644 97 67
Anders Holm    070 – 718 34 40
Annica Rydbecker   070 – 279 30 46

Viktig information
- Parkering vid Eurostop ska ske vid träden mitt emot ham-
burgerrestaurangen Max. Bussen hämtar vid parkeringsfick-
an närmast infarten till Eurostop

-Vill du ha specialkost på någon av våra aktiviteter anmäler 
du detta till expeditionen senast två veckor före aktiviteten.

- Kom ihåg att notera dina anmälningar.

- Olycksfallsförsäkring
Som medlem i Aktiva Seniorer är du olycksfallsförsäkrad 
i alla våra aktiviteter samt även under färd till och från vår 
verksamhet. Försäkringsbolag är Folksam.

Parfymfritt!
För att alla ska kunna ha behållning av våra arrangemang, 
ber vi er vara parfymfria.
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Dataskyddsförordningen, GDPR, General 
Data Protection Regulation, har till syfte 
att stärka skyddet för fysiska personer 
vid hantering av personuppgifter. På vår 
hemsida www.orebro.aktivaseniorer.com 
ser du hur vi hanterar detta.



 En vandring i Skebäcks 
”slum och hamnkvarter” 
Torsdagen den 30 januari
Berndt Eliasson ger oss ett in-
tressant kåseri med ett välarbetat 
bildspel med fakta kring människor, 
industri och båttrafik i Skebäck.
                  50 kr

Årsmöte och  
Drag till tusen!
Torsdagen den 27 februari
Efter sedvanligt årsmöte får vi 
lyssna till 20-årsjubilerande Kumla 

Spelmän, som gästar oss med sin 
jubileumskavalkad. Vi får lyssna 
till härligt, glada godingar av bland 
andra Benny Andersson.         50 kr  

Allsång och musikquiz
med Leffe Palmroth
Torsdagen den 26 mars 
Här bjuds vi på sånger vi känner 
igen och gärna vill sjunga med i, 
samt ett litet musikquiz där vi får 
testa våra musikkunskaper.  
En eftermiddag fylld av glädje och 
musik. 50 kr

Det var dans i Folkets Park
Torsdagen den 23 april
Bosse Fransson tar oss med på en 
nostalgisk resa, en resa tillbaka till 
en tid när det var dans i Folkets 
Park. Till 50-talet, när parkrörelsen 
blomstrade. Då fanns det runt 250 
organiserade folkparker. Det var då 
publikrekorden slogs, publikrekord 
som på många håll står sig fortfa-
rande. Från när Snoddas och Delta 
Rythm Boys reste land och rike 
runt och drog storpublik.
   50 kr

Månadsmöten
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Torsdagar 14-16 Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16. Entré med kaffe 
och bröd kontant betalning. Du kan inte föranmäla dig till månadsmöten.

Aktiviteter
Få reda på mer om…
Oslo-Sthlm 2.55 NA:s nya roll Framtidens vård

Fredag 31 januari 
Vi har bjudit in Jonas Karlsson 
VD för järnvägsprojektet  som skall 
ta tåget från Oslo till Stockholm via 
Örebro på 2 tim och 55 min. En 
satsning som ökar nåbarheten mel-
lan två huvudstäder högst påtagligt 
och inte minst är en miljövänlig 
satsning av betydande format. 
 100 kronor

Fredag 28 februari
NA:s chefredaktör och ansvarige 
utgivare Anders Nilsson kommer 
och besöker oss i februari. Han 
har jobbat i mediabranschen i över 
30 år och sett hur tidningsvärlden 
förändras.
Hur kommer mediabranschen att 
se ut framöver? 
   100 kronor

Fredag 27 mars
Vi får stifta bekantskap  med vår 
nye hälso-och sjukvårdsdirektör 
Jonas Claesson.
Undringarna och frågorna är nog 
många beträffande framtidens 
sjukvård.
   100 kronor
Max 120 deltagare  
vid föreläsningarna.
Ansvariga: 
Anders Holm           070-718 34 40
Annica Rydbecker    070-279 30 46

Start kl 09.30 i Filadelfiakyrkan Slottsgatan 16 med fika innan vi 
lyssnar på våra föredragshållare. Lokalen har hörselslinga.
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Canasta
Tisdag 28 januari kl 14.00 – 17.00
Välkomna till vinterns canastaträffar. 
Har du inte spelat tidigare, lär vi dig. 
Vi håller på i tre timmar. Du kan ta 
med eget fika till pausen eller köpa i 
cafeterian. Det blir fyra speltillfällen: 
28 jan, 11 feb, 25 feb, och 10 mars.
Du betalar med faktura: 200 kr för 
fyra tillfällen.Vi ses på Slottsgatan 
13 i Föreningarnas Hus. Hit kan du 
komma även med rullator, rullstol eller 
permobil. Max 28 deltagare-
Ansvarig: 
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Den klassiska orkestern
Onsdag 29 januari kl 10.00–12.40
Föreläsning av Linn Elvkull som är 
musiker och pedagog. Linn är anställd 
i Svenska Kammarorkestern.
Föreläsningen inleds med att Linn 
både muntligt och med musikexem-
pel går igenom orkestern och dess 
instrument, arbetet som musiker samt 
skillnaden mellan orkestermusik och 
kammarmusik. Efter kaffe med Linns 
smörgås och kaka går vi över till kon-
serthuset för att mitt i orkestern vara 
med om repetition inför onsdagens 
konsert med Svenska Kammarorkes-
tern och Martin Fröst som dirigent. 
På programmet står Mozart Sinfonia 
Concertante för oboe, fagott, klarinett, 
horn samt Symfoni nr 25g-moll, K183. 
Solister är Karin Egardt – oboe, Kevin 
Spagnolo – klarinett, Mikael Lindström 
– fagott och Terése Larsson på horn. 
Dessutom repeteras Elena Kats-Chen-
ins Zoom and Zip för stråk- 
orkester.
Plats: Pelarsalen på Kulturskolan, Va-
sagatan 9, Örebro
Max 30 deltagare.
Pris inklusive kaffe med Linns smörgås 
och kaka: 190 kronor
Ansvariga: 
Anders Nilsson 073-825 47 51  
Karin Johansson 073-424 58 87  

Nyfiken på bubbel?
Onsdag 29 januari kl 15.00 – 17.00
Vi provar sex goda bubbelviner från 
olika delar av världen. Vad är det för 
skillnad på en Prosecco och en Cava? 
Och varför är Champagne så dyrt? 
Barbro Bergfeldt som varit Munskänk 
i över 25 år hjälper oss att upptäcka 
tjusningen med dessa festliga bubblor. 
För att presentera vinerna använder 
Barbro bilder, så att vi lättare kan 
komma ihåg vad vi har lärt oss. Vi äter 
en liten ost- och brödtallrik till vinerna 
och diskuterar de frågor som vi har.
Plats: Hantverkshuset i Örebro, Engel-
brektsgatan 6, 4:e vån
Provningsledare: Barbro Bergfeldt
Max 60 deltagare.  
Pris: 325 kr  
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87 
Anders Westergren 070-380 45 77 

Hjärt-lungräddning  
med hjärtstartare
Tisdag 4 februari kl 09.00–12.15
Mer än 15 000 personer i Sverige drab-
bas årligen av plötsligt hjärtstopp. Det 
finns möjlighet att rädda en människas 
liv genom att snabbt larma och starta 
hjärt-lungräddning i väntan på ambu-
lans. Med hjälp av en hjärtstartare ökar 
chanserna till överlevnad ytterligare. 
Hjärt-lungräddning ger dig kunskap i 
första hjälpen vid hjärtstopp. Johan-
na Johnte från Röda Korset håller i 
utbildningen.
Korta teoripass varvas med många 
praktiska övningar
Fikapaus med en god smörgås ingår
Plats: Aktivitetsrummet, Föreningar-
nas hus, Slottsgatan 13 A
Max 15 deltagare
Pris: 150 kr
Ansvariga: 
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72    
Karin Johansson 073-424 58 87 

Från soptipp till 
naturreservat.
Tisdag 11 februari kl 18.00-20.00
Det låter väl spännande? Den här 
kvällen kommer Mats Rosenberg att 
berätta i ord och bild om hur det gick 
till att göra om Oset och Venan till 
de naturpärlor de är idag. Mats har en 
bakgrund som kommunekolog i Öre-
bro, dessutom ett gediget naturintresse 
och en mycket stor kunskap. Det är 
ett omfattande förarbete som ligger 
bakom restaureringen, inte minst 
finansiering av ett projekt av denna 
storlek. Vi får veta resonemanget och 
turerna omkring detta. Vi avslutar med 
kaffe och bulle och möjlighet att ställa 
frågor till Mats. 
Plats: Ateljén. Föreningarnas hus 
Slottsgatan 13
Max 60 deltagare. 
Pris: 140 kr
Ansvariga: 
Anders Westergren 070-380 45 77 
Pelle Führ 070-510 95 61

Vegetarisk matlagning
Fredag 14 februari kl 09.00–13.00
Våga välja vegetariskt! Tillsammans 
lagar vi en vegetarisk festbuffé. Njut av 
att prova nya råvaror, färska grönsaker 
och spännande kryddor i en färgglad 
och vitaminrik buffé. 
Vi avslutar med att äta och njuta av 
den goda maten på buffén. Matkost-
nad ingår i kurspriset.  
Kursledare är Linn Elvkull, som har en 
pedagogisk utbildning och inspirerar 
till egen utveckling. 
Medtag förkläde.
Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Max 15 personer
Pris: 495 kr
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87 
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Fotograf Nikolaj Lundh
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Närke Kulturbryggeri 
och ölprovning
Tisdag 25 februari kl 17.00–20.00
Närke Kulturbryggeri är ett litet 
bryggeri beläget i Grenadjärstaden. 
Det ägs och drivs av ölentusiaster. Där 
bryggs flera olika sorters smakrika öl.                                                                                                                       
Håkan Ölmbro börjar med att berätta 
om bryggeriets historia och verksam-
het och sen är det dags för lite ölkun-
skap. Han beskriver öltillverkningens 
olika moment och vad det är som 
påverkar ölets slutliga karaktär. Efter 
rundvandring i bryggeriet fortsätter 
Håkan med att berätta om ölets histo-
ria, ölkultur, traditioner och hur man 
serverar och dricker olika sorters öl. 
Vi provsmakar fyra olika öl från Närke 
Kulturbryggeri. Möjlighet finns att 
köpa bland annat snygga ölglas, folköl 
och svagdricka. Man tar inte kontanter.
Plats: Närke Kulturbryggeri, Be-
väringsgatan 2 (buss 8, avstigning 
Grenadjärvallen)
Max 40 deltagare.
Pris: 290 kr
Ansvariga: 
Mayvor Reimfelt 073–622 32 72  
Karin Johansson 073-424 58 87 
 

Stavgång  
Tisdag 17 mars kl 14.00-15.00
Stavgång är skonsam och effektiv trä-
ning för hela kroppen! Tappa i vikt, få 
bättre flås och snyggare hållning - allt 
med hjälp av ett par stavar. 
Välkommen till en trevlig promenad i 
vackra omgivningar tillsammans med 
ett gäng aktiva seniorer. Vi ordnar 
stavgång vid tre tillfällen: 17 mars, 31 
mars och 14 april. 
Ta med egna stavar. Vi träffas vid 
Haga centrum entrén för en dryg tims-
lång vandring. Vill du fika efteråt finns 
café inne i Haga centrum. 
Pris: 90 kronor för tre tillfällen. Du får 
en faktura på beloppet. Max 15 delta-
gare. 
Ansvariga: 
Eva Gert 070-401 12 17
Gunbritt Andersson 073-020 38 76

Gårdarna på Venan 
Måndag 9 mars  
kl 14.00–16.00 
Sven-Erik Ardhage, tidigare journalist 
på NA, berättar och visar bilder om en 
svunnen tid.
Samling i Föreningarnas Hus. 
Pris: 75 kr. Max 30 deltagare.
Ansvariga:   
Inger Bergane 070-668 94 40
Anita Stackeryd 070-513 05 78

 Författarcafé med 
Louise Boije af Gennäs
Tisdag 17 mars kl 14.00-16.00
Motståndstrilogin av Louise Boije af  
Gennäs utspelar sig delvis i Örebro. 
Varför väljer en Stockholmsförfattare 
att förlägga delar av handlingen i böck-
erna till just Örebro? Motståndstrilogin 
är en riktig bladvändare, där Sara råkar 
ut för många oförklarliga händelser och 
du kan som örebroare känna igen dig i 
många miljöer. Louise Boije af  Gennäs 
har också skrivit romaner och varit med 
och skrivit manus till TV-serier. Efter 
författarföredraget serveras kaffe med 
hembakt bröd. 
Plats Ljusgården Filadelfiakyrkan 
Slottsgatan 16. Max 120 deltagare.
Pris: 185 kr
Ansvariga: 
Gertrud Åsman 070-449 73 56  
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Försvaret som försvann 
– Vad kom istället 
Onsdag 1 april  
kl 14.00–16.00 
Överstelöjtnant Bosse Carlsson berät-
tar och visar bilder. Samling i För- 
eningarnas Hus. 
Pris: 75 kr. Max 30 deltagare.
Ansvariga:  
Inger Bergane 070-668 94 40
Inger Gröndahl 073-545 77 27 

Studiecirklar
Bokcirkel
Måndag 10 februari, 9 mars, 6 april och 11 maj 
kl 10.00–12.00
Tycker du om att läsa eller lyssna på böcker och vill disku-
tera det du läst med andra? Då är du välkommen till vår ny-
startade Bokcirkel. Vi träffas vid fyra tillfällen och samtalar 
om den bok vi läst. Temat är engelska deckarförfattare och 
då börjar vi med Agatha Christie.  Fikapaus tar vi i caféet 
där var och en handlar det den vill ha. Max 8 deltagare.  
Lokal: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A Pris: 50 kr
Ansvariga: 
Mayvor Reimfelt 072-622 32 72  
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Lär känna din hembygd 
Torsdag 5/3, 12/3 och 19/3 kl 10.00–12.15
Håkan Henriksson, arkivarie på ArkivCentrum, kommer ta 
oss med på en intressant och lärorik resa i länets historia. 
Många av er känner säkert till Håkan Henriksson och vet 
att han är en mycket inspirerande föreläsare. Missa inte den-
na föreläsningsserie att få lära känna din hembygds historia.
Fikapaus med en god smörgås ingår.
Program:
5/3   Sachsare, danskar och kosacker - Karl XII:s krigsfång-
ar i Sverige

När Riksarkivet höll på att gå under i Hjälmaren
12/3 Gruvpigorna och järnets betydelse för Örebro Län 
Ekströms – ett av Örebros äldsta företag
19/3 Väckelsen, nykterheten och arbetarrörelsen – folkrö-
relsernas framväxt i Sverige och i Örebro län  
Lokal: Ateljén Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A
Max 65 deltagare          
Pris: 500 kr
Ansvariga: 
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72 
Karin Johansson 073-424 58 87

Från forntid till Fröst 
Onsdag 18/3, 25/3, 1/4, 16/4 och 29/4 
kl 09.00–11.15
Föreläsningarna kommer att genomföras av Linn Elvkull 
som är musiker och pedagog. Linn är anställd i Svenska 
Kammarorkestern och undervisar på musikhögskolan vid 
Örebro Universitet och Örebro Kulturskola. Hon är också 
ordförande i Örebro Kammarmusikförening.
Linn kommer att, med uppdelning på fem tillfällen på 2 
timmar vardera, leda oss genom musikhistorien från forntid 
till nutid med musik inspelad av Svenska Kammarorkestern. 
I anslutning till varje kurstillfälle kommer Linn att servera 
eget hembakat tidsanpassat fika.
Program inklusive fika framgår nedan.
1. Från forntid till medeltid, renässansen och Bach. 
Smörgås på fullkornsbröd, medeltidskaka och kaffe
2. Wien med Mozart, Haydn och Beethoven.
Smörgås, Sachertårta och kaffe.
3. Romantiken och Norden
Smörgås, Schuberttårta (med nötter) och kaffe.
4. Ryssland, opera, senromantik och impressionism.
Smörgås, Operatårta och kaffe.
5. 1900-tal, modernismen, Svenska Kammarorkestern och 
nutid.

Smörgås, solskenstårta och kaffe.
Lokal: Pelarsalen Kulturskolan, Vasagatan 9, Örebro
Max 35 deltagare.
Pris för föreläsningsserien: 690 kr      
Kaffe med bröd 50 kr tillkommer och betalas vid kurstill-
fället.
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87 
Anders Nilsson, 073-825 47 51

Vårvandringar i Oset
Fredag 3 april, fredag 17 april, torsdag 30 april 
kl 07.15-10.45
Under april gör vi tre vandringar i vårfågelmarkerna runt 
Oset och Rynningeviken. Tanken är att under vandringarna 
få med så mycket som möjligt av reservatet. Biotoperna 
växlar ganska stort mellan Venastugan och madmarkerna 
vid Rosenbergsstugan. Under veckorna anländer också en 
hel del nya fågelarter som flugsnappare, gulärla och stor-
spov. Det är lättgången terräng och vi går mellan 3,5 och 5 
kilometer under 3 till 4 timmar. Kläder efter väder, matsäck 
och kikare så är du riktigt rustad. Utgångspunkt för vand-
ringarna är parkeringen vid Naturens Hus. 
Max 25 deltagare.
Pris: 100 kr för alla tre turerna.
Ansvariga:  
Anders Westergren 070- 380 45 77 
Pelle Führ 070-510 95 61 Rödhake.

Studiecirklar
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Citypassagen 
Måndag 20 januari
kl 13.30–15.30 (OBS! Tiden, kom i 
god tid för registrering)
Vi träffas i entrén till Örebros nya 
landmärke, toppmoderna Citypassa-
gen, med 15 000 kvadratmeter flexibla 
kontorsytor och 1 000 arbetsplat-
ser. Här finns hyresgästerna Örebro 
Kommun, Migrationsverket och 
Försäkringskassan. Vid vårt besök får 
vi bland annat veta hur man miljöan-
passat byggnadens energianvändning 
och dess innermiljö. Samling vid Östra 
Bangatan 7 A.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

Teatervandring 
Onsdag 22 januari
kl 14.00–15.30
Petra Weckström, VD för Örebro läns-
teater, visar oss runt bakom kulisser-
na och berättar om teatern och dess 
verksamhet.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Sofia Loodh 070-400 96 50
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Frälsningsarmén  
i Örebro 
Måndag 27 januari
kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
Majorerna Mikael och Marianne 
Ljungholm välkomnar oss till Öre-
brokåren på Kungsgatan 24. De kom-
mer att berätta om kårens verksamhet 
och historia.
Frälsningsarmén är en kristen kyrka 
med ett stort socialt engagemang där 
omsorgen om hela människan är en 
central del i dess tro och verksamhet.
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Bengt-Olof  Gert 070-406 42 64
Inger Bergane 070-668 94 40

Borgen  
Onsdag 29 januari
kl 14.00–16.00
Vi träffas i entrén till före detta 
”Allehandaborgen”  numera Clarion 
Collection Hotel Borgen.  Där får vi 
en guidad tur i det unika och moderna 
hotellet som är inrymt i de historiska 
lokalerna från familjen Bergmans och 
Nerikes Allehandas tid.  
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Sofia Loodh 070-400 96 50
Inger Bergane 070-668 94 40
                     
Örebro Konstskola 40 år 
Måndag 10 februari 
kl 14.00–16.00
Jesper Blåder visar oss runt i utställ-
ningen som hålls i samband med att 
Örebro Konstskola firar 40 år.
Samling vid Konsthallen, Olaigatan 17.
Pris: 100 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Bengt Momats 073-262 20 42

Biologiska Museet 
Onsdag 12 februari
kl 14.00–16.00 
Vi samlas vid Biologiska museet på 
Karolinska skolans område och får 
en spännande guidning i det unika 
museet. Där finns uppstoppade djur 
allt ifrån fåglar och fiskar till älgar och 
myskoxar. Vi har guide från turistbyrån 
som berättar.
Pris: 100 kr (max 28 deltagare)
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Inger Bergane 070-668 94 40

EON 
Måndag 24 februari   
kl 14.00–16.00
EON vill vara med då efterfrågan av 
förnybar energi ökar.
Man gör nu sin största satsning någon-
sin och ställer om till 100 % förnybar 
och återvunnen energi. Från 1980 till 
idag har CO2-utsläppen från fjärrvär-
meproduktionen minskat med cirka 
70 %. Totalt räknar man med att ha 
minskat med över 90 % till 2025. Vi 
samlas vid fjärrvärmeverket på Idrotts-
vägen 37.
Pris: 70 kr (max 18 deltagare)
Ansvariga:   
Bengt-Olof  Gert 070-406 42 64
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Bröllopsmusik  
i Nikolaikyrkan 
Onsdag 26 februari
kl 14.00–16.00 
Mendelssohns Bröllopsmarsch eller 
A Trumpet Voluntary? Musiken är en 
viktig del vid ett bröllop. Organist Karl 
Magnus Jansson berättar i ord och 
toner.
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Sofia Loodh 070-400 96 50

Centralpalatset 
Onsdag 4 mars  
kl 14.00–16.00
Samling på Bio Roxy, Olaigatan 19. Vi 
går ner i biosalong 2, där journalisten 
Lisbeth Axelsson kommer att berätta 
historien om Centralpalatset. Om do-
natorn Adolf  Lindgren, hans stiftelse 
och hur Centralpalatset kom till. OBS! 
Trappa ingen hiss!
Pris: 140 kr (max 28 deltagare)
Ansvariga:  
Sofia Loodh 070-400 96 50
Anita Stackeryd 070-513 05 78

I alla studiebesök ingår kaffe med tilltugg!
Vissa företag med förhöjd säkerhet kräver namnlista.
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Reningsverket i Skebäck 
Onsdag 11 mars 
kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
Vart tar vårt avloppsvatten vägen? 
Hur funkar egentligen vattenreningen 
i Örebro? Ta chansen och följ med 
på en guidad tur genom Reningsver-
ket och se hur reningsprocessen av 
vårt avloppsvatten går till och ta reda 
på hur vårt avloppsvatten blir bl. a. 
biogas. Vi får tips om smarta miljö-
vänliga vardagsknep som gör nytta för 
både miljön och den egna plånboken.  
Svårigheter med att erbjuda kaffe gör 
att vi avslutar med en fruktstund istäl-
let. Samling vid Skebäcksvägen 54.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Bengt-Olof  Gert 070-406 42 64
Inger Bergane 070-668 94 40

Elgerigården  
Onsdag 11 mars 
kl 14.00–16.00
Vi träffas i hörnet Ågatan – Färgar-
gränd. Familjen Sjögren hälsar oss 
välkomna i sitt hem, tidigare Hjalmar 
Bergmans morföräldrars bostad. 
Karl Gustav Sjögren berättar om går-
dens historia.
Nere i biblioteket lyssnar vi till Eli-
sabeth Sjögrens sanna berättelse om 
Hjalmar Bergman och Levi Rickson. 
Kaffet intas i den mäktiga matsalen.
OBS! Trappor ingen hiss!
Pris: 140 kr (max 20 deltagare)
Ansvariga:  
Sofia Loodh 070-400 96 50
Ann-Marie Sunneståhl 070-143 53 53
                     

Sveriges Television 
Måndag 23 mars
kl 14.00–16.00
Vi träffas vid SVT:s entré på Fabriks-
gatan 18. Där får vi en guidad visning 
i SVT:s lokaler och höra om verksam-
heten.  
Pris: 70 kr (max 18 deltagare)
Ansvariga:  
Bengt Momats 073-262 20 42 
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

Epiroc (Atlas Copco) 
Onsdag 25 mars
kl 14.00–16.00
Samling vid stora entrén Klerkgatan 
21. Parkering på Gustavsviks parkering 
(Obs betalplatser!).
Vi träffas sedan i en samlingslokal för 
information om företagets historia och 
verksamhet. Därefter följer en guidad 
tur genom fabriken.
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Sofia Loodh 070-400 96 50
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Bovieran 
Måndag 30 mars  
kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
Bovieran är ett unikt och patent-
skyddat boende för 55+. Den ge-
mensamma trädgården, på ca 1630 
kvadratmeter, är helt inglasad och 
temperaturstyrd. Här ryms tropisk, 
fransk, japansk och skandinavisk miljö. 
Samlig vid entrén Gäddestavägen 26. 
Buss nummer 7.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Inger Bergane 070-668 94 40

Trädgårdarna i Örebro 
Måndag 20 april
kl 14.00–16.00
Vi får en guidad visning av det första 
vårdboendet någonsin som kammat 
hem arkitekturpriset som bästa bostad. 
Det är ett vård- och omsorgsboende 
som är utformat för att stimulera till 
möten och utevistelse.  Om du åker 
buss, går buss 1, 2 och 10 till Lundby.  
Stig av vid Versgatan!  Adress Hedga-
tan 55.
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Inger Bergane 070-668 94 40
Anita Stackeryd 070-513 05 78

Ridhuset i Karlslund
Onsdag 22 april 
kl 14.00–16.00
Verksamhetschefen i Örebro Fältritt-
klubb, Lotta Löfstrand, visar runt i 
anläggningen och berättar om verk-
samheten. Med ca 1100 medlemmar är 
det Sveriges största ridklubb.
Besöket i stallet ger oss möjlighet 
att närmare bekanta oss med våra 
fyrbenta vänner t.ex. de egensinniga 
ponnyerna Märta, Simba och Polly. På 
anläggningen finns 60 hästar som an-
vänds i verksamheten. Klubben driver 
ridskola för drygt 800 elever per vecka 
med anställd personal. Buss nr 7.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:   
Bengt-Olof  Gert 070-406 42 64
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

Nerikes Allehanda 
Måndag 27 april
kl 14.00–16.00
Vi samlas i entrén, Klostergatan 23 
och åker tillsammans upp till redaktio-
nen. 
Där får vi information om Allehandas 
utveckling som papperstidning och 
som webbtidning medan vi dricker 
kaffe. 
Därefter får vi en guidad rundvandring 
på redaktionen.
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Inger Gröndahl 073-545 77 27
Ann-Marie Sunneståhl 070-143 53 53
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Änglandaskolan 
Måndag 27 april 
kl 15.00–16.30 OBS! Tiden!
Änglandaskolan i Södra Ladugårdsäng-
en är byggd utifrån ett nytt sätt att tän-
ka kring lärande. Här finns inga vanliga 
korridorer med klassrum på rad.
Istället finns så kallade "hemvister", en 
för varje årskurs. Varje hemvist består 
av ett kapprum och ett antal olika rum 
för lärande. Det gör att man kan vara 
flexibel och anpassa undervisningen 
utifrån ämne, vilka förmågor som ska 
tränas och om den sker i storgrupp, 
mindre grupper eller enskilt. Samling 
vid stora entrén på västra sidan. Buss 
nr 5.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Bengt Momats 073-262 20 42 
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

S:t Mikaels Kyrka 
Onsdag 6 maj  
kl 14.00–16.00 
Församlingspedagog Helena Björk 
visar oss runt både i den gamla kyrkan 
och den nya. Vi får se på Lars Eklunds 
konstverk i den nya delen och Helena 
förklarar symboliken i konsten. För-
samlingen bedriver en mycket om-
fattande verksamhet bl. a. är man ett 
centrum för Svenska Kyrkans finsk-
språkiga verksamhet i Örebro med 
finsktalande präst.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Bengt-Olof  Gert 070-406 42 64
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Galgbacken - en 
avrättningsplats i Örebro 
Onsdag 13 maj 
kl 14.00–16.00
Avrättningsplatsen, eller galgbacken 
som man sa förr, låg i sydvästra hörnet 
av det som idag är djurkyrkogården i 
Adolfsberg.  Samling vid Adolfsbergs 
Hembygdsförenings gård Hagtorp, 
Hagalundsvägen 15. Vi får höra berät-
telsen om Galgbacken och kolerakyr-
kogården bl. a. För de som vill avslutas 
besöket med att vi förflyttar oss till 
Örebro djurkyrkogård, en sträcka på 
2,3 km.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Inger Bergane 070-668 94 40 
Sofia Loodh 070-400 96 50

Bakgårdsvandring 
på Väster 
Måndag 18 maj
kl 14.00–17.00 OBS! Tiden!
En vandring med Pär Bäckman på 
Västers bakgårdar som är fyllda av 
historia och arkitektur. Vandringen tar 
2 timmar. Vi möts vid Hagabrohus, 
grindstolparna, Väståstrand 1, mitte-
mot Södra Station. Vi går 1,5 km, en 
del i trappor och på gräsmattor. 
Pris: 120 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:  
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Inger Gröndahl 073-545 77 27  

Resor
Halvdagsresor
Tjocka släkten på Sparbanksbörsen 
Söndag 9 februari kl 11.45-16.45
Passa på att äta söndagslunch på Sparbanksbörsen i Leke-
berg och samtidigt bli underhållen av seniorgruppen i Leke-
bergs Revysällskap. I vår spelar de Gideon Wahlbergs fars 
Tjocka släkten. Som i alla dessa farser blir det förvecklingar, 
intriger och kärlek. 
I samband med föreställningen serveras varmrätt, kaffe 
och kaka. På www.lekebergsrevyn.se kan du läsa om och se 
utdrag ur tidigare föreställningar.
Avresa från Fredsgatan 11.45 och Eurostop 12.00. 

Åter i Örebro cirka 16.45. Max 48 deltagare. 
Pris: 450 kr
Ansvariga:  
Gertrud Åsman 070-449 73 56  
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
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Svansjön Tysslingen
Fredag 20 mars kl 07.30-11.30
Tysslingen är Europas största rastplats för flyttande sång- 
svanar. Det är ett magnifikt skådespel att se och framför allt 
höra tusentals sångsvanar uppföra sin vårcaprice innan de
flyger vidare upp till sina häckplatser uppe i norr. Följ med 
och upplev svanarna på riktigt nära håll. 
Vi kommer också att se en del olika gäss och andfåglar och 
ovanför oss så sjunger årets första lärkor. Var och en tar 
med sig en fikaryggsäck. Glöm inte kikaren och kameran. 
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 11.30. Max 48 deltagare.
Pris: 150 kr
Ansvariga: 
Anders Westergren 070- 380 45 77 
Pelle Führ 070- 510 95 61

Från svavelbruk till vattenbruk
Torsdag 2 april kl 09.30-12.30
Familjen Roos hälsar dig välkommen till Dylta Bruk. Dylta 
Bruk i Närke har traditioner från slutet av 1570-talet. Då 
upptäcktes malmkroppar av svavelkis på markerna. Snart 
kom svavlet härifrån att spela den centrala rollen i Sveriges 
kruttillverkning. 
Här har även framställts vitriol, alun och rödfärg, vilket 
gjorde Dylta till en av landets första kemiska industrier. 
Dylta Bruk var länge Sveriges enda svavelbruk. Denna 
unika miljö har klassats som ett riksintresse. I dag är Dylta 
bruk ett modernt företag med huvudinriktning på skogs-
bruk, fiskodling, jakt och fastighetsförvaltning. 
Nye ägaren Axel Roos kommer att berätta för oss om histo-
rien och om brukets utveckling. Förmiddagskaffe serveras.
Avresa från Fredsgatan 09.30 och Eurostop 09.45 
Åter i Örebro cirka 12.30. Max 48 deltagare. 
Pris: 175 kr
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87 
Gertrud Åsman 070-449 73 56

ABBA-frossa med Glöd
Fredag 17 april kl 17.45-21.45 
Sånggruppen Glöd har haft en ”viloperiod” efter många 
års spelande och sjungande till förmån för Barncancer-
fonden. Nu kommer de tillbaka för en enda exklusiv show 
som de ger på Sparbanksbörsen under två kvällar i april. 
Medverkande är även Frida Gelin och band. Det är en både 
sprakande och finstämd hyllning till giganterna i svensk 
musikvärld – ABBA. Överskottet går som vanligt till Barn-
cancerfonden. Det finns barservering med enklare tillbehör. 
Avresa från Fredsgatan 17.45 och Eurostop 18.00.
Åter i Örebro cirka 21.45. Max 48 deltagare. 
Pris: 280 kr
Ansvariga: 
Gertrud Åsman 070-449 73 56 
Ingalill Ericsson 073-086 50 30

Fars i Lerbäck                                                                                                                  
Torsdag 23 april kl 17.15- 23.30                                                                                                                        
Nu är det dags för en ny fars på Lerbäcks Teater. Rubriken 
är ännu inte satt men farsen blir säkerligen lika skrattretande 
som den senast spelade. Föreställningen börjar kl 19 men 
förrätten serveras 18.30 och då måste alla vara på plats. I 
pausen serveras varmrätt med dessert samt kaffe och kaka.  
Avresa från Fredsgatan 17.15 och Eurostop 17.30                                                             
Åter i Örebro cirka 23.30. Max 48 deltagare.                                                                                                                                   
Pris: 810 kr.                                                                                                                             
Ansvariga: 
Hans Axelsson 070-680 23 69 
Karin Johansson 073-424 58 87

Myrö- ett slott med medeltida anor
Tisdag 19 maj kl 10.00-15.00
Nu får du möjlighet att uppleva Myrö slott, som ligger 
naturskönt vid Hjälmarens norra strand. Myrö har medel-
tida anor. Från 1754 kom Myrö att tillhöra släkten Kalling. 
Nina och Johan Kalling, som sedan 2009 äger Myrö, driver 
en modern, framtidsinriktad verksamhet med  konferenser, 
djur, fastighetsförvaltning och skogsbruk. Vi avslutar med 
lunch på gårdens produkter.
Avresa från Fredsgatan 10.00 och Eurostop 10.15.
Åter i Örebro cirka 15.00. Max 48 deltagare.
Pris: 450 kr
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87 
Ingalill Ericsson 073-086 50 30
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Välkommen till Boo slott
Tisdag 26 maj kl 08.45-14.30
Succé i repris! Upptäck en riktig kulturskatt i skogarna nära 
gränsen till Östergötland. Här möter oss Carl-Fredrik Hamil-
ton som idag driver ett av Sveriges största privatägda gods. 
Boo slott ligger vackert beläget vid sjön Avern. Slottet är 
byggt i sten med tinnar och torn, krenelerade murar och 
trappgavlar. Det stod färdigt 1882 och var likt tidens ideal 
inspirerat av medeltidens slott och borgar. Vi blir guidade 
i både nedre och övre parken. Därefter besöker vi Boo 
kyrka från 1733, idag länets bäst bevarade karolinska kyrka. 
Kyrkans inre har genomgått få förändringar, den saknar till 
exempel fortfarande elbelysning. På våren är kyrkan särskilt 
vacker att besöka när vilda gula påskliljor lyser på gården. 
Vi avslutar med lunch tillagad på den nyöppnade restau-
rangen BOO Natur. Missa inte detta tillfälle!
Avresa från Fredsgatan 08.45 och Eurostop 09.00.
Åter i Örebro cirka 14.30. Max 48 deltagare.
Pris: 450 kr
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87 
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Saxå Herrgård och Carl Jans paradis
Tisdag 16 juni kl 11.00–17.30
Välkommen till Carl Jan Granqvists hem Saxå Herrgård, 
vackert beläget vid sjön Saxen mellan Filipstad och Gryt-
hyttan. Saxå Bruks historia går tillbaka till senmedeltiden. 
Det finns belägg för järnhantering från 1540. Herrgården 
med flyglar, kavaljersbyggnad, Ernstmagasin och Lusthus är 
varsamt renoverade i syfte att återställa dem i det skick som 
rådde då Esaias Tegnér gästade Saxå Herrgård vid sekelskif-
tet 1700 till 1800. 
Carl Jan gav sig själv herrgården i 30 års present och öpp-
nar nu upp denna historiska miljö för besökare. Du skall 
känna dig varmt välkommen till en lunch av utvalda råvaror 
och smaker av gediget hantverk med efterföljande kåseri 
och guidning av Carl Jan.
Avresa från Fredsgatan 11.00 och Eurostop 11.15. 
Åter i Örebro cirka 17.30. Max 48 deltagare.
Pris: 490 kr
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87 
Mayvor Reimfelt 073–622 32 72

Heldagsresor
Figaros Bröllop och guidning  
på Kungliga Operan
Lördag 15 februari kl 08.00–21.00   
Dags för nypremiär på Figaros Bröllop. Mozarts opera 
Figaros bröllop utforskar begärets mekanismer. Det är 
Figaros och Susannas bröllopsdag. Kärleken yr i luften, men 
det är inte bara brudparet som är otåligt. Greven verkar lika 
intresserad av Susanna som ointresserad av sin grevinna. 
Marcellina vill snärja Figaro. Cherubino skjuter kärlekspilar 
mot samtliga kvinnor i hans väg. Begäret lurar bakom varje 
dörr och under besynnerliga förväxlingar ställs saker och 

ting på sin spets.  
Innan föreställningen går vi en guidad tur på Kungliga Ope-
ran. Lunch äter vi på Fredrik Erikssons restaurang på Na-
tionalmuseet. Förmiddagskaffe byts mot en frukt. Landgång 
med vatten/lättöl på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.  
Åter i Örebro cirka 21.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1 275 kr 
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87, 
Mayvor Reimfelt 073 – 622 32 72

Oliver på Göteborgsoperan
Lördag 21 mars kl 07.30-22.30
Följ med till Göteborgsoperan för att se musikalen Oliver 
som bygger på Charles Dickens klassiska roman Oliver 
Twist. Oliver är barnhemspojken som hamnar i ficktjuven 
Fagins klor och tvingas att stjäla. Efter att ha blivit sviken 
många gånger vet han inte vem han kan lita på. Är det 
godhjärtade Nancy som är kär i den riktigt elake tjuven Bill 
Sikes? På vägen till Göteborg gör vi ett stopp i Mariestad för 
förmiddagskaffe på anrika Lundstedts konditori. Nästa stopp 
är för lunch vid Nääs fabriker i Tollered utanför Göteborg.  
Här har det från början av 1800-talet fram till 1982 varit tex-
tilindustri. Landgång med vatten/lättöl på hemresan. 
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45
Åter i Örebro cirka 22.30. Max 48 deltagare.
Pris: 1500 kr
Ansvariga:  
Gertrud Åsman 070-449 73 56  
Karin Johansson 073-424 58 87
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Hemmafrun Maj på Dramaten
Lördag 28 mars kl 08.00–19.15 
Många i vår generation är uppvuxna med att mamma var 
hemmafru eller har kanske själva varit hemmafru under en 
period i livet och kan känna igen mycket i Kristina Sand-
bergs hyllade romantrilogi om hemmafrun Maj som nu 
sätts upp på Dramaten. I huvudrollen ser vi Ellen Jelinek.  
Den unga Maj flyttar från föräldrahemmet i Östersund 
för jobbet som konditoribiträde i Örnsköldsvik. Så blir 
hon gravid med den äldre fabrikören Tomas, de gifter sig 
och en livs- och klassresa börjar. Hon blir hemmafru med 
omsorg om matlagning, städning och tvätt – och så dottern 
Anita som växer och blir stor. Maj tänker ibland mycket på 
mamma och pappa – och på första förälskelsen därhemma. 
Men dagarna går och Tomas har sina sena kvällar på Stads-
hotellet. Hur ska det gå för Maj? Det har ju gått så bra? Vi 
får följa Maj och hennes familj från 1930-tal till 1960-tal. 
Kristina Sandberg fick Selma Lagerlöfs Litteraturpris 2019. 
Lunch äter vi på Fredrik Erikssons restaurang på National-
museet. Förmiddagskaffe byts mot en frukt. Landgång med 
vatten/lättöl på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.  
Åter i Örebro cirka 19.15. Max 48 deltagare.
Pris: 875 kr 
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87  
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Riksdagshuset och Långholmen 
Tisdag 21 april kl 07.00-18.30  
Följ med på en visning i Riksdagshuset och besök Långhol-
men och hör om dess fängelsehistoria! Förmiddagskaffet 
byts mot en frukt. Långholmen är Stockholms 7:e största 
ö och kanske den mest mytomspunna på grund av det 
gamla fängelset. Långholmens fängelse har en lång histo-
ria, från Spinnhusets dagar på 1700-talet tills det fängelset 
stängdes 1975. I Sverige har dödsstraff  med giljotin skett 
en enda gång. Det var 1910 då en rånmördare vid namn 
Alfred Ander avrättades här. Författaren och journalisten 
Jan Guillou var en av de sista fångarna på Långholmen. 
Han satt där 1974, dömd för olovlig underrättelseverk-
samhet i samband med IB-affären. Gå in i en fängelsecell 
och upplev hur fångarna bodde på den tid det begav sig. 
Under riksdagsbesöket får du information om riksdagens 
arbete och riksdagsledamöternas uppdrag, vad som händer 
i riksdagen i dag och historiska tillbakablickar. Vi besöker 
riksdagens kammare, hjärtat i riksdagen, och någon av de 
gamla kammarsalarna. Alla som besöker riksdagen måste 
gå igenom en säkerhetskontroll. I garderoben låser du in yt-
terkläder och väskor i ett skåp så ta med en guldtia som du 
får tillbaka när du låser upp. Lunch äter vi på Långholmens 
Wärdshus.  På hemvägen bjuds smörgås, öl/vatten
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.  
Åter i Örebro cirka 18.30. Max 48 deltagare. 
Pris: 600 kr
Ansvariga:  
Karin Johansson 073-424 58 87  
Mayvor Reimfelt 073 – 622 32 72

Katt på hett plåttak
Söndag 26 april kl 11.00–22.00
Katt på hett plåttak är ett dramatiskt mästerverk av den 
amerikanske pjäsförfattaren Tennessee Williams. Ensem-
blen består av skådespelare både från Dramaten och Kul-
turhuset Stadsteatern; bland andra ser vi Marie Göranzon, 
Peter Andersson, Livia Millhagen och Jan Malmsjö. Hettan, 
lögnerna och hemligheterna är nästan outhärdliga när famil-
jen samlas för att fira faderns födelsedag med pompa och 
ståt. Alla utom han själv vet att det är hans sista. Brunch 
äter vi på Moderna Museet med stans vackraste utsikt. 
Förmiddagskaffe byts mot en frukt. Landgång med vatten/
lättöl på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 11.00 och Eurostop 11.15.  
Åter i Örebro cirka 22.00. Max 48 deltagare.
Pris: 990 kr 
Ansvariga: 
Karin Johansson 073-424 58 87  
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Konst och historia i Kristinehamn
Tisdag 28 april kl 08.00-16.30
Vi börjar vårt besök i Kristinehamn med förmiddagskaffe, 
innan vi åker till Kristinehamns konstmuseum där vi får en 
guidning av utställning Släkten och slavarna av Carl Johan 
De Geer. Där har möbler, tyger och bilder sammanfogats 
till sju olika installationer. De berättar om konfrontationen 
med den egna släktens involvering i slaveriet på 1600-talet. 
Under 1700- och 1800-talen var Kristinehamn lika viktig 
för världsekonomin som Wall Street i New York är idag. 
Då sattes världsmarknadspriset för järn just i Kristinehamn. 
Efter lunch gör vi en guidad stadsvandring runt den gamla 
delen. 
Vi avslutar dagen med att bussen tar oss på en vacker resa 
ut till Picassostatyn Jaqueline och får höra historien om hur 
den hamnade här
Avresa från Fredsgatan 08.00 och från Eurostop 08.15. 
Åter i Örebro 16.30. Max 48 deltagare. 
Pris: 450 kr
Ansvariga: 
Ingalill Ericsson 073-086 50 30  
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Vårens Kilsbergsvandring
Tisdag 5 maj kl 08.00-14.00
Vårens vandring blir en rundslinga i Kilsbergen som delvis 
går på Bergslagsleden. Vi åker buss från Örebro via Närkes 
Kil, Lockhyttan och Stakadammen upp till vandringsstart. 
Turen går till Skrikarboda, ett gammalt nedlagt torp där 
en av de gamla byggnaderna har flyttats och renoverats till 
raststuga. Färden går vidare söderut på stigsystemet ner 
mot Kalltjärn och Kalltjärnsstugan där vi äntligen tar fram 
vårt medtagna kaffe och bulle och rastar en stund vid sjö-
kanten. Stärkta av kaffet går vi vidare förbi några småtjär-
nar och kommer så in på Bergslagsleden som tar oss upp 
till Rusakulan. Här har man den mest vidunderliga utsikt. 
Någon har räknat in inte mindre än 21 kyrktorn härifrån. 
Sedan går vi på vår buss som väntar nedanför backen för 
transport till Mogetorp där välförtjänt lunch väntar. Tänk 
på att det förekommer partier av vandringen som har höjd-
skillnader och andra något svårgångna delar.
Om en svår tjällossning drabbar oss så kan vi tvingas flytta 
vandringen till annan plats.
Ta för dagen lämpliga kläder och bra vandringsskor. 
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.
Åter i Örebro cirka 14.00. Max 48 deltagare.
Pris: 240 kr
Ansvariga:  
Anders Westergren 070-380 45 77 
Pelle Führ 070-510 95 61

Alger, skogskonst och textil  
i Brunskog med omnejd
Torsdag 7 maj kl 07.30–19.00
Vår första anhalt blir Brunsberg Forskningsstation där 
marinbiologen Ebba Olsson bedriver forskning, odling och 
försäljning av alger, spirulina. Vid förmiddagskaffet berättar 
Ebba om sin verksamhet som har som mål att förbättra 
människors hälsa och vår miljö. Därefter gör vi en rund-
vandring i växthuset där algerna odlas i bassänger med cir-
kulerande vatten. Innan avfärd finns det även möjlighet att 
inhandla de hälsobringande algerna. Inte långt från Bruns-
berg bor Maria ”Vildhjärta” Westberg, en värmländska som 
alltid har haft en oerhörd känsla för skogen och allt som 
finns där. Detta försöker hon lyfta fram i det naturgalleri 
hon har byggt upp i skogen intill sitt hus. På den guidade 
rundturen i skogen berättar hon om sitt skapande av det 
material som skogen har att ge. Efter skogsbesöket åker vi 
till Västra Ämtervik där lunch intas på restaurang Kulina-
rika. Värmlandsbesöket avslutas med ett guidat besök vid 
Skandinaviens enda damastlinneväveri, Klässbols Linne-
väveri, där dukar och servetter vävs både för hand och 
maskinellt. Linneväveriet levererar bland annat till kungliga 
hovet, ambassader och Nobelfesten.  Kaffe finns till själv-
kostnadspris. Frukt serveras i bussen på hemresan. 
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45. 
Åter i Örebro cirka 19.00. Max 48 deltagare.
Pris: 700 kr
Ansvariga: 
Hans Axelsson 070-680 23 69 
Ingalill Ericsson 073-086 50 30

Cesarstugan, Bondens År och 
historisk resa genom Falbygden                                       
Torsdag 12 maj kl 07.30-18.30                                                                                               
Har du suttit på mjölkbordet och samlat registrerings-
nummer? Det kan du återuppleva på museet Bondens År i 
Cesarstugan. Bondens År är ett unikt museum där man får 
vandra genom en bondes liv i 1930- och 40-talets Sverige 
framställt med hjälp av antika fordon, byggnader, redskap 
– men inte minst 50 stycken mycket verklighetstrogna 
vaxfigurer. Gå genom åkrar och torp, upplev logdans, bröl-
lop och hur det var i fattigstugan illustrerat med både ljud 
och ljus! Detta är ett litet axplock av vad man har att vänta. 
Framme vid Cesarstugan fikar vi innan museibesöket. Efter 
lunchen, som också intas i Cesarstugan, gör vi en buss-
tur med historisk guidning av Falbygden och trakten runt 
platåberget Mösseberg. Guidningen ansluter till Bondens 
År. Rundresan avslutas på Falbygdens Osteria där vi kan 
smaka på och inhandla lokala ostar och delikatesser. Frukt 
serveras på hemresan.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.                                              
Åter i Örebro cirka 18.30. Max 47 deltagare.                                                              
Pris: 700 kr                                                                                                        
Ansvariga: 
Hans Axelsson 070-680 23 69  
Anders Westergren 070-380 45 77 

Världsarvet Drottningholm
Onsdag 13 maj kl 07.30-19.30
Känn historiens vingslag och bli kunglig för en dag. Första 
stopp blir utanför Enköping, där vi dricker förmiddagskaf-
fe. Drottningholms slott byggdes på uppdrag av Hedvig 
Eleonora på 1600-talet efter franska förebilder men sen har 
flera regenter satt sin prägel på slottet. 
Idag är delar bostad för vårt kungapar. Vi går en guidad tur i 
slottet. Tänk på att det är en hel del trappor och ingen hiss! 
Efter lunch som intas på restaurang Karamellan får vi en 
guidning på Drottningholms slottsteater, byggd av Gustav 
lll. Teatern är fortfarande i bruk och man använder det 
gamla handdrivna scenmaskineriet.  Därefter finns tid till 
att besöka Kina slott, en födelsedagspresent till Lovisa Ulri-
ka från kungen, och vandra runt i den vackra slottsparken. 
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Fredsgatan 07.45.
Åter i Örebro 19.30. Max 48 deltagare.
Pris: 920 kr
Ansvariga: 
Gertrud Åsman 070-449 73 56, 
Ingalill Ericsson 073-086 50 30
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Konst på Hög och Skulpturvandring  
i Kumla Sjöpark 
Torsdag 14 maj kl 10.15-15.00  
Kvarntorpshögen är ett av våra märkligaste industriminnen. 
Den heta slagg som bildades när olja utvanns ur skiffer, un-
der och efter andra världskriget, skapade ett över 100 meter 
högt berg. Detta berg utgör numera ett populärt utflyktsmål 
och en annorlunda utställningsmiljö för skulpturutställ-
ningen Konst på Hög. Efter lunch på Goda Rum gör vi en 
skulpturvandring runt Kumla sjöpark. Vid stranden, likt 
en galjonsfigur, står skulpturen The Beauty av konstnären 
Richard Brixel. Mitt i sjön ligger den båtformade ön med 
planteringar och konstverket Lilla Björn av Anna Molander. 
Anders Fast är vår guide hela dagen.  
Avresa från Fredsgatan 10.15 och Eurostop 10.30 
Åter i Örebro 15.00. Max 47 deltagare.
Pris: 325 kr
Ansvariga: 
Karin Johansson 0734-24 58 87 
Mayvor Reimfelt 073–622 32 72

Karlsborgs fästning, Birgittakyrkan 
och Heidenstams födelsehem
Måndag 18 maj kl 08.45-18.00
För att kunna försvara Sverige efter vi förlorat Finland 
beslöt Karl XIV Johan att bygga en befästning centralt i 
landet. Det tog 90 år att få Karlsborgs fästning färdig och 
den har aldrig behövt användas för sitt syfte. 
Vi får en bussguidning genom området som är ett minisam-
hälle. Lunch äter vi inne i området och det finns tid efter att 
ströva runt och titta mer på det man blev nyfiken på under 
rundturen. På eftermiddagen åker vi till Olshammarsgår-
den för eftermiddagskaffe där nobelpristagaren Verner von 
Heidenstam är född. Vi besöker det lilla museum som finns 
om Heidenstam och den vackra kyrkan vid gården, upp-
kallad efter Heliga Birgitta vars man ägde Olshammar på 
1300-talet.
Avresa från Fredsgatan 08.45 och Eurostop 09.00. 
Åter i Örebro 18.00. Max 48 deltagare.
Pris: 475 kr
Ansvariga: 
Gertrud Åsman 070-449 73 56 
Anders Westergren 070-380 45 77

Birka, Sveriges första stad
Tordag 28 maj kl 07.00-19.30
Kom med på en resa tillbaka till vikingatiden 800 till 
1000-talen. Vi tar oss med buss till Stockholm där vi går 
ombord på vår båt som tar oss genom den vackra skärgår-
den i östra Mälaren. Vi får kaffe och smörgås under färden 
som tar två timmar. Väl framme på Björkö får vi en guid-
ning av egen guide över utgrävningsområdet, Svarta jorden, 
och museet med en rekonstruktion av hur handelsplatsen 
Birka en gång såg ut. Lunchen intar vi på restauranten 
Särimner som serverar svensk husmanskost/vegetariskt. På 
eftermiddagen går vi ombord igen för återresa över Mäla-
ren, som på vikingatiden var en havsvik och således hade 
bräcktvatten. Det finns möjlighet att handla glass eller en 
kopp kaffe ombord. Vi kan se många grosshandlarvillor 
från förra sekelskiftet liggande på öarna efter vägen och 
även modernare sommarvillor. Glöm nu inte kameran, det 
finns mycket vackert att se under båtresan. 
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 48 deltagare.
Pris:  1 050 kr
Ansvariga: 
Anders Westergren 070-380 45 77  
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Stora Sundby slott och  
Thorslundkaggen
Tisdag 2 juni kl 07.30–16.30
Vårt första resmål är Stora Sundby, det vackra slottet vid 
Hjälmarens strandkant. Slottet stoltserar med fyra stora torn 
- årstiderna, tolv mindre torn - månaderna, 52 rum - årets 
veckor och 365 fönster för kalenderns alla dagar. Slottet 
är idag hem för familjen Klingspor och Mauritz Klingspor 
är vår guide. Slottet saknar hiss och turen går via trappor. 
Lunch äter vi på anrika Dufweholms Herrgård. Vi far vida-
re till sörmländska Högsjö där vi möter Johan Thorslund, 
Sveriges ende tunnbindarmästare. Här tillverkas tunnor en-
ligt 2 500-årig hantverkstradition där kärnan i produktionen 
är svensk ek. Du får också besöka Ekliggarnas sal och höra 
Johan berätta om norra Europas största ekliggare.
Avresa från Fredsgatan 08.15 och Eurostop 08.30.
Åter i Örebro 16.30. Max 48 deltagare.
Pris: 760 kr
Ansvariga:  
Karin Johansson 073-424 58 87  
Mayvor Reimfelt 073 – 622 32 72
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Strövtåg i klosterbygd – förr och nu
Torsdag 4 juni kl 07.00-19.30
Vårt kulturhistoriska strövtåg kommer att ledas av en 
Vadstenaguide. Vi börjar på Pilgrimscenter i Vadstena med 
kaffe och får information om Vadstena under olika tidsepo-
ker och om pilgrimerna. På väg till Klosterkyrkan får vi en 
kort beskrivning av munkarnas fruktträdgård och konvent. 
Guidning av Klosterkyrkan, och därefter går vi till gräsgår-
den där vi får höra mer om Kungapalatset och dess efter-
följande historia som kloster, Krigsmanshus, hospital till det 
museum som det är idag. Vi promenerar sedan via ruinpar-
ken till det nuvarande Birgittinklostret och deras moderna 
klosterkyrka. Vi besöker trädgård och klostershopen innan 
vi lämnar Vadstena för lunch.
Bjälbo och Ingrid Ylvas torn är vårt nästa stopp där vi får 
veta mer om vilken betydelse folkungarnas makt fick för 
klostren i Skänninge och Vadstena. 
Nu går resan vidare till Skänninge – en av Sveriges äldsta 
städer – och gör en liten rundvandring med utgångspunkt 
från Stora torget och Vårfrukyrkan.
Nästa resmål är Alvastra cistercienserkloster, naturskönt 
beläget nedanför Ombergs sluttning. Hit kom 12 munkar 
från Clairvaux i Frankrike 1143 inbjudna av Kung Sverker 
och hans norska drottning Ulvhild. Efter en rundvandring i 
de kvarvarande ruinerna kör vi upp på Omberg och dricker 
eftermiddagskaffe på Stocklycke vandrarhem. Efter en kort 
busstur anländer vi till vårt sista klosterbesök, Heliga hjärtas 
kloster. Detta är ett modernt klosterbygge men benedik-
tinorden – som Mariadöttrarna tillhör – är världens äldsta 
katolska klosterorden. 
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 47 deltagare.
Pris: 650 kronor
Ansvariga: 
Anders Nilsson 073-825 47 51 
Karin Johansson 073-424 58 87

Ko, lamm, höna och surdeg
Tisdag 9 juni kl 09.30–17.30
Vi fortsätter med resor som har med mat och djur att göra. 
Denna gång gör vi resan mitt i Närke. Vi startar med Nynäs 
säteri där det bedrivs ekologisk mjölkproduktion. Verksam-
heten med ekologisk mjölk är bland den största i Sverige. 
Därefter åker vi till Viby och Odensvi Gård för att under 
ett kortare stopp betrakta gårdens lamm och kolla gårdens 
butik - Undantaget. 
Lunch blir det sedan i en nyetablerad restaurang, nume-
ra avkristnade Stene kapell, i Åbytorp. Mätta åker vi till 
Kumla för besök på ekologiska bageriet Lokal för att öka 
vår kunskap om surdegshantering. Lokal har fått många 
utmärkelser för sitt bröd och är också Nordiska mästare 
i surdegsbröd. Möjlighet att handla bröd finns. Vårt sista 
stopp på resan blir Berga Gård i Fjugesta för att se och bli 
informerade om ekoproduktion av ägg. Kaffe med gårdens 
ostkaka kommer att serveras och kanske vi också vågar 
handla ägg, då vi nu är nära Örebro, och tror att de kommer 
att hålla hela vägen hem.
Avresa från Fredsgatan 09.30 och Eurostop 09.45.
Åter i Örebro cirka 17.30. Max 48 deltagare.
 Pris: 480 kr
Ansvariga: 
Anders Nilsson 073-825 47 51 
Karin Johansson 073-424 58 87

Trädgårdar i södra Dalarna 
Torsdag 11 juni kl 07.00–19.30  
I området runt Falun finns ett antal trädgårdar i anslutning 
till byggnader där det bott personer som gjort stort avtryck 
i den svenska och internationella konst- och botaniska 
världen.
Första besök blir i Sundborn och trädgården vid Carl 
Larssons gård. Här har Carl hämtat många av de trädgårds-
miljöer som finns med på hans berömda tavlor. På gångav-
stånd från gården ligger Stora Hyttnäs med en trädgård från 
1880-talet enligt tysk modell och här finns bland annat ett 
av Sveriges äldsta äppelträd ”Gubbäppelträdet”. Gårdens 
historia går tillbaks till 1500-talet och visar upp en högbor-
gerlig miljö från 1800- och 1900-talet. Lunch intar vi på 
Stabergs Bergsmansgård där det även finns en pietetsfullt 
restaurerad barockträdgård från 1700-talet. 
Hela anläggningen är utformad i typisk karolinsk barockstil. 
Besöket i Falun avslutas vid Svedens gård, Carl von Linnés 
bröllopsstuga, där han firade sitt bröllop 1739. 
I den vackra trädgårdsmiljön finns nyttiga läkeväxter samt 
vårdträd av olika slag Vid trädgårdsbesöken ingår det gui-
dad visning och vid några gårdar finns det även möjlighet 
att bese byggnaden. Frukt serveras i bussen på hemresan. 
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 48 deltagare.
Pris: 750 kr                                                                                                 
Ansvariga: 
Hans Axelsson 070-680 23 69 
Ingalill Ericsson 073-086 50 30
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