Örebro
Hösten 2019

Program

En höst fylld av musik
Musik dyker upp i många av höstens verksamheter.
Bland annat som föreläsning av Linn Elv-

kull om den klassiska orkestern samt att mitt
i orkestern vara med på en repetition under
Martin Frösts ledning. 		

Månadsmöten Aktiviteter

Studiebesök

Resor

Årets örebroare Gregor
Zubicky i september.

Ett besök på Sveriges
största ridklubb.

Myrö - från medeltida anor
till modern drift.

Sidan 3

Sidorna 4-5 

Provsmaka vita viner från
olika delar av världen.

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

Sidorna 6-8

Sidorna 9-15

Viktiga
nyheter
om Aktiva Seniorer

Sidan 16
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Så anmäler du dig
Markera dina önskemål på anmälningsblanketten i
prioriteringsordning med siffror (1, 2, 3, osv)
Det finns bara plats för en person på anmälningsblanketten. Är ni två, som vill delta tillsammans,
måste ni sända 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.
Sänd in blanketten så den finns hos oss vid angivet
datum. Se anmälningsblanketten.
Numera kan du också anmäla dig via hemsidan
orebro.aktivaseniorer.com.
Därefter sker registrering av inkomna anmälningar.
Även anmälningar som inkommer senare än angivet
datum kommer att registreras.
Efter avslutad registrering kommer besked om du är
inbokad eller reserv.

Så betalar du

Betalning för alla arrangemang och aktiviteter görs via faktura, som skickas ut ca 35 dagar innan.
Undantag: månadsmöten som betalas på plats med jämna
pengar.
Observera att betalningen ska ske till det bankgirokonto som
anges på medföljande inbetalningskort.
När fakturan är utsänd är din anmälan bindande och den
ska betalas. Kan reserv sättas in, får du pengar tillbaka.

Avbokning och frågor

Måste du avboka eller har du frågor angående fakturan/arrangemanget/aktiviteten ska det göras till
Aktiva Seniorers expedition, Örebro. Telefon 019-10 29 29
eller epost: orebro@aktivaseniorer.com

Vid avbokning i sista stund: Ring den ansvarige för
aktiviteten.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av programmet.

Viktig information
- Parkering vid Eurostop ska ske vid träden mitt emot hamburgerrestaurangen Max. Bussen hämtar vid parkeringsfickan närmast infarten till Eurostop
- 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.

Vi har vår expedition Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13,
öppen måndag – torsdag, 13 augusti – 12 december 2019
kl 10.00 - 12.00.
Telefon 019 – 10 29 29
Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, 703 61 ÖREBRO
E-post: orebro@aktivaseniorer.com
Hemsida: orebro.aktivaseniorer.com
Medlemsavgiften är 150 kronor per år.
Förbundets hemsida: www.aktivaseniorer.com
Aktiva Seniorer samarbetar med Kulturens bildningsverksamhet.
Aktiva Seniorers styrelse i Örebro
Ordförande
Inger Beijer		
Vice ordförande Ulla-Liss Lofjell		
Kassör		
Leif Johansson		
Ledamöter:
Gun-Britt Andersson			
Hans Axelsson				
Lars Ekström				
Anders Holm				
Karin Johansson				
Sofia Loodh				

070 – 644 97 67
070 – 288 77 73
070 – 524 58 01
073 – 020 38 76
070 – 680 23 69
076 – 027 13 22
070 – 718 34 40
073 – 424 58 87
070 – 400 96 50

Arbetsgrupper
Studiebesök

Gun-Britt Andersson			
Inger Bergane				
Bengt-Olof Gert				
AnnaKarin Holm				
Ulla-Liss Lofjell				
Sofia Loodh				
Bengt Momats				
Birgitta Pauly				

073 – 020 38 76
070 – 668 94 40
070 – 406 42 64
073 – 960 15 94
070 – 288 77 73
070 – 400 96 50
073 – 262 20 42
073 – 140 47 85

Resor
Karin Johansson				
Hans Axelsson				
Pelle Führ				
Marianne Lernvik				
Anders Westergren			
Gertrud Åsman				

073 – 424 58 87
070 – 680 23 69
070 – 510 95 61
076 – 112 51 17
070 – 380 45 77
070 – 449 73 56

Aktiviteter
Inger Beijer				
Ulla-Liss Lofjell				

070 – 644 97 67
070 – 288 77 73

Månadsmöten
Inger Beijer				
Anders Holm				
Annica Rydbecker			

070 – 644 97 67
070 – 718 34 40
070 – 279 30 46

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.

																													

Månadsmöten

Sånger med mening

Torsdagar 14-16 Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16.
Entré med kaffe och bröd 50/100 kronor.
Du kan inte föranmäla dig till månadsmöten.

är konstnärlig ledare för Svenska
Kammarorkestern.
Han besöker oss för att berätta
om orkesterns framgångssaga med
konserter i hela världen. Gregor
talar om Svenska Kammarorkesterns viktiga roll för oss örebroare
och han delger oss sina tankar kring
musikens roll i samhället. 50 kr

29 augusti
Eva Gisslén-Ståhl, sång och Anders Ekstrand, piano, bjuder oss
på vackra sånger med mening och
känsla av bl a The Beatles och
Ted Gärdestad. Anders är en känd
körledare i vårt län och han spelar
tillsammans med Eva vid många
olika evenemang i länet. 50 kr

Amandas
musikaliska palett

Musikens roll

26 september
Årets Örebroare Gregor Zubicky

3

24 oktober
Amanda Ekberg är sångerskan som
vunnit P4 Örebros tävlingar som
årets lokalartist i O Helga Natt
2016 och P4 Nästa 2018.
Programmet ger oss svenska godbitar med Monica Z och välkända

låtar av Elvis och Ray Charles. Med
sig har hon örebropianisten Christoffer Nordenström. 50 kr

Cabaret 5

28 november
Novembermörkret lyses upp av härlig musik med orkestern Cabaret 5.
De fem medlemmarna är Ida
Blomqvist, sång, Isak Björklund,
fiol, Marcus Mattsson, klarinett,
Stefan Månsson, bas och BG Augustini, banjo/tenorgitarr.
De bjuder oss på svängig jazz från
New Orleans och svenska schlagers.
Musiken, sångerna som vägrar att
låta sig glömmas! 50 kr

”Lucia-konsert”

11 december OBS! onsdagen
Återigen får vi uppleva fantastiska
lucia- och adventssånger med Karolinskas kammarkör under ledning
av Björn Johansson. Det kan inte
bli bättre! 100 kr
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Aktiviteter
Bowling

Onsdag 4 september 14.00-15.00
Vill du spela bowling tillsammans
med andra aktiva seniorer?
Vi ordnar åtta tillfällen under
hösten: 4 sept., 11 sept., 18 sept.,
25 sept., 2 okt., 9 okt., 16 okt. och
23 okt.
Vi träffas hos Strike, Östra
Bangatan 7, 3 tr.
Priset för de åtta tillfällena är 600 kr.
Du får en faktura på beloppet.
Ansvarig:
Lars Ekström 076-027 13 22

Stavgång

Tisdag 10 september kl 14 – 15
Stavgång är skonsam och effektiv
träning för hela kroppen! Lär dig
stava rätt - och bränn en massa
fett. 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:
10 september, 1 oktober och 22
oktober. Ta med egna stavar.
Vi träffas vid Naturens hus vid entrén och väljer där riktningar för en
cirka timslång vandring. Vill du
fika efteråt finns café inne i Naturens hus.
Pris: 90 kronor för tre tillfällen. Du
får en faktura på beloppet.
Ansvariga:
Eva Gert 070-401 12 17
Gunbritt Andersson 073-020 38 76

Författarcafé
med Karin Alfredsson

Tisdag 15 oktober kl 14-16
Höstens författarcafé gästas av
journalisten, programledaren och
författaren Karin Alfredsson.
som intresserat sig för samhällsoch kvinnofrågor i Sverige och
världen och nu belyser dem
genom sitt skönlitterära förfat-

tarskap. Läkaren Ellen Elg, som
arbetar i olika delar i världen,
är huvudperson i hennes fem kriminalromaner.

Karin Alfredsson.

Hon har för dessa både fått Svenska
Deckarakademins debutantdiplom
och varit nominerad till årets bästa
kriminalroman. Senaste åren har
hon skrivit två relationsromaner.
Under våren 2019 är hon aktuell
med en ny spänningsroman, Sista
färjan från Ystad. Efter föredraget
serveras kaffe och hembakat bröd.
Lokal: Ljusgården Filadelfiakyrkan
Slottsgatan 16
Pris: 185 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Karin Johansson 073-424 58 87

Canasta

Tisdag 22 oktober kl 14 – 17
Välkomna till höstens canastaträffar. Har du inte spelat tidigare, lär
vi dig. Vi håller på i tre timmar. Du
får ta med eget fika till pausen. Det
blir fyra speltillfällen: 22 oktober,
5 november, 19 november och 3
december.
Du betalar med faktura: 120 kronor
för fyra tillfällen.
Vi ses på Slottsgatan 13 i Föreningarnas Hus. Hit kan du komma även
med rullator, rullstol eller permobil.
Ansvarig:
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Vad anslagstavlorna berättar

Torsdag 21 november 18.00-20.00
Maria Sedell och Staffan Ekegren
har haft Länsmuseets uppdrag att
åka runt i länet och leta reda på alla
anslagstavlor, fotografera dem och
sedan ta kontakt med människor
som finns med på tavlorna. Det
resulterade dels i en utställning
som cirkulerat i länet, dels i en
berättarföreställning. Det är den
föreställningen som de kommer till
oss och spelar upp. Vi börjar med
kaffe med dopp innan vi tar plats
i Ateljén och lyssnar på Maria och
Staffan.
Lokal: Ateljén, Föreningarnas hus,
Slottsgatan 13 A
Max 60 deltagare. Pris: 200 kr
Ansvariga:
Pelle Führ 070-510 95 61,
Anders Westergren 070-380 45 77

Vita viner från olika
delar av världen

Fredag 29 november kl 15.–17
Under ledning av Barbro Bergfeldt
provar vi sex stycken vita viner
från olika delar av världen.
Barbro Bergfeldt har varit aktiv
munskänk i över 25 år och hjälper
oss att dofta, smaka och pröva på
några av hennes vita favoritviner.
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 frågor
som vi har.
Hantverkshuset i Örebro, Engelbrektsgatan 6, 4:e våningen.
Max 60 deltagare Pris: 325 kr
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Karin Johansson 073-424 58 87
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marmusik. Efter kaffe med Linns
Den klassiska orkestern
smörgås och kaka går vi över till
Tisdag 3 december kl 10-13
konserthuset för att mitt i orkesFöreläsning av Linn Elvkull och
tern vara med om repetition inför
Mitt i musiken med Martin Fröst
onsdagens konsert med
och pianisten Eric Lu.
Svenska Kammarorkestern, dirigent
Föreläsningen kommer att geMartin Fröst och solist på piano
nomföras av Linn Elvkull som är
Eric Lu. På programmet
musiker och pedagog. Linn är
står Beethovens fjärde pianoanställd i Svenska Kammarorkeskonsert och Mozarts Eine kleine
tern som alternerande stämledare i
Nachtmusik.
violastämman sedan 1991
Plats: Pelarsalen på Kulturskolan,
samt undervisar på musikhögskolan
Vasagatan 9, Örebro
vid Örebro Universitet och Örebro
Min 20 deltagare. Max 30 deltagare.
Kulturskola. Hon är
Linn Elvkull. Fotograf: Nikolaj Lundh
Pris: 175 kr
också ordförande i Örebro Kammed musikexempel går igenom
Ansvariga:
marmusikförening.
orkestern och dess instrument, arAnders Nilsson 073-825 47 51
Programmet inleds med en förebetet som musiker samt skillnaden
Karin Johansson 073-424 58 87
läsning då Linn både muntligt och
mellan orkestermusik och kam-

Få reda på mer om ...
Lite till mans så funderar vi över trafiksituationen,
nya vattentornet, Vivalla, uppgrävning av gator,
skogsbränder, utbyggnad av sjukhus, kulturkvarteret,
ÖBO etc. I många fall kan man förfasa
sig över allt som händer men här får vi tillfälle att

Polisen

bringa klarhet i frågor vi funderar över. Med
anledning av vad som händer runt oss så har vi vid
tre tillfällen i höst bjudit in tre personer
som i högsta grad är involverade i olika delar av samhället som berör oss.

Kulturkvarteret

27 september. Då får vi träffa
25 oktober. Lars Thornberg som
Annika Laestadius, lokalpolisomsitter med i Projektledningen för
rådeschef i Örebro och Lekeberg.
Örebros nya Kulturkvarter blir vår
Annika har verkligen gått den långa guide och föreläsare om detta spänvägen
nande projekt.
och började i yrket redan som 20
Vi får höra om tillkomsten, lokalutåring. Hon kommer och berättar
formningar och vilka som är tänkta
om det aktuella polisarbetet i vårt
att husera i Kulturkvarteret.
närområde.
			Pris 100:			Pris 100:Ansvariga:
Anders Holm
070-718 34 40
Annica Rydbecker 070-279 30 46

ÖBO

29 november. Här får vi möta
ÖBO,s VD Ulf Rohlén som kommer att berätta om ÖBO idag och
imorgon.
			Pris 100:Start kl 09.30 i Föreningarnas
Hus på Slottsgatan 13 A med
fika och därefter lyssnar vi på
våra föredragshållare. Lokalen
har hörselslinga.
Min 30 max 50 deltagare.
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Studiebesök

I alla studiebesök ingår kaffe med tilltugg!

Älvtomta koloniområde
Måndag 2 september
kl 14.00–16.00
En oas mitt i staden för rekreation
och odlarflit.
Älvtomta koloniförening med sina
164 odlingslotter grundades 1917
och firade således sitt 100-årsjubileum 2017. Samling vid entré 4
(mot Rostagatan).
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Inger Bergane 070-668 94 40
Birgitta Pauly 073-140 47 85

Trädgårdarna i Örebro 1 och 2
1 Måndag 16 september
2 Måndag 30 september
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!
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
1 Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
2 Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Ridhuset i Karlslund
Måndag 9 september
kl 14.00–16.00
Örebro Fältrittklubb visar runt och
berättar om sin verksamhet. Med ca
1100 medlemmar är det Sveriges
största ridklubb. På anläggningen finns 60 hästar som används i
ridskoleverksamheten. 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
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Konsten i centrum
Tisdag 17 september OBS! Dagen!
Kl 14.00–16.00
Vi samlas vid Konsthallen Olaigatan 17. Jesper Blåder tar oss med på
en konstvandring i centrala Örebro.
Pris: 100 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Sofia Loodh 070-400 96 50

Teatervandring
Onsdag 11 september
Kl 14.00–15.30
Petra Weckström, VD för Örebro
länsteater, visar oss runt bakom
kulisserna och berättar om teatern
och dess verksamhet.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Sofia Loodh 070-400 96 50

Bakgårdsvandring på Väster
Onsdag 18 september
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 går 1,5 km, en del i trappor och
på gräsmattor.
Vi möts vid Hagabrohus, grindstolparna, Väståstrand 1, mittemot
Södra Station.
Pris: 120 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Bengt Momats 073-262 20 42

Conventum
Måndag 23 september
Kl 14.00–16.00
Vi får titta in bakom kulisserna på
Conventum och höra historien om
Örebros största konferensanläggning. Vi träffas vid receptionen, ingång från Olof Palmes torg.
Pris: 70 kr (max 38 deltagare)
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Regionarkivet
Onsdag 25 september
kl 14.00–16.00
Vi träffas vid arkivets entré, Södra
Grev Rosengatan 15. Här förvaras
dokument och handlingar från all
verksamhet, som Region Örebro
Län/Örebro Läns landsting driver
eller har drivit från 1800 talet och
fram till idag.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Birgitta Pauly 073-140 47 85
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Nyckelfonden
Onsdag 2 oktober
kl 14.00–16.00
Tack vare stöd
från generösa givare
kan Nyckelfonden
varje år finansiera ett 15-tal forskningsprojekt inom olika verksamheter i Region Örebro län.
Hittills har flera projekt om bland
annat cancer, diabetes och magoch tarmsjukdomar förverkligats.
Upptäckterna kommer till snabb
nytta för både vården och patienterna.
Samling utanför apoteket i M-huset
USÖ.
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Inger Bergane 070-668 94 40
Sofia Loodh 070-400 96 50
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Änglandaskolan
Elgerigården 1, 2 och 3
Centralpalatset
Måndag 7 oktober
1 Onsdag 16 oktober
Måndag 28 oktober
kl 15.00–17.00 OBS! Tiden!
2 Onsdag 23 oktober
kl 14.00–16.00
Änglandaskolan i Södra Ladugård3 Onsdag 30 oktober
Vi samlas på Bio Roxy, Olaigatan
sängen är byggd utifrån ett nytt sätt kl 14.00–16.00
19. I biosalong 2 kommer journalisatt tänka kring lärande. Här finns
Vi träffas i hörnet Ågatan –Södten Lisbeth Axelsson att visa bilder
inga vanliga korridorer med klassra Strandgatan. Familjen Sjögren
och berätta historien om Centralparum på rad. Istället finns så kallade hälsar oss välkomna i sitt hem,
latset och donatorn Adolf Lind”hemvister”, en för varje årskurs.
tidigare Hjalmar Bergmans morför- gren, hans stiftelse och hur CenVarje hemvist består av ett kappäldrars bostad. Karl Gustav Sjögren tralpalatset kom till. OBS! Trappa
rum och ett antal olika rum för
berättar om gårdens historia. Nere
ingen hiss!
lärande. På så sätt kan man erbjuda i biblioteket lyssnar vi till Elisabeth Pris: 140 kr (max 28 deltagare)
olika sätt för lärande och möta
Sjögrens sanna berättelse om Hjal- Ansvariga:
elevernas olika behov. Samling vid
mar Bergman och Levi Rickson.
Sofia Loodh 070-400 96 50
stora entrén på västra sidan. Parke- Kaffet intas i den mäktiga matsalen. Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
ring finns vid Navets skola sedan
OBS! Trappor ingen hiss!
200 m promenad. Buss nr 5.
Pris: 140 kr (max 20 deltagare)
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Ansvariga:
1 Birgitta Pauly 073-140 47 85
Bengt Momats 073-262 20 42
Sofia Loodh 070-400 96 50
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
2 Sofia Loodh 070-400 96 50
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Mitt i musiken
3 Birgitta Pauly 073-140 47 85
Karlslundsgården
Onsdag 9 oktober
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76 – framtidens äldreboende
kl 09.30–11.30 OBS! Tiden!
Måndag 11 november
Höjdpunkten under besöket är att
Sveriges Television
kl 14.00–16.00
få finnas ”mitt i musiken”. Vi sitter
Måndag 21 oktober
Karlslundsgården ligger på Gädpå scenen bakom Svenska Kammar- kl 14.00–16.00
destavägen 2. Boendemiljön är
orkestern under en repetition och
Vi träffas vid SVT:s entré på Fahemlik och trevlig. I huset finns 68
får följa arbetet inför en konsert.
briksgatan 18. Där får vi en guidad bostäder fördelade på nio enheter.
Samling vid Konserthusets entré.
visning i SVT:s lokaler och höra om Huset är byggt med förutsättningar
Pris: 60 kr (max 20 deltagare)
verksamheten.
att kunna bygga ut användandet av
Ansvariga:
Pris: 70 kr (max 18 deltagare)
digital välfärdsteknik utifrån hyresInger Bergane 070-668 94 40
Ansvariga:
gästerna behov. Buss nr 7.
Birgitta Pauly 073-140 47 85
Bengt Momats 073-262 20 42
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Birgitta Pauly 073-140 47 85
Ansvariga:
Borgen 1 och 2
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Måndag 14 oktober
Sveriges Radio
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Onsdag 4 december
1 och 2
kl 14.00–16.00
1 Onsdag 23 oktober
Katolska kyrkan
Vi träffas i entrén till före detta
2 Onsdag 6 november
Onsdag 13 november
”Allehandaborgen” numera Clarion kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
kl 14.00–16.00
Collection Hotel Borgen. Där får vi Vi träffas vid Sveriges Radios entré, Sankt Eskils katolska församling
en guidad tur i det moderna hoVästra Bangatan 15. Vi får en
i Örebro bildades år 1928 och
tellet som är inrymt i de historiska
guidad rundtur, som kommer att
ganska snart började man planelokalerna från familjen Bergmans
ge oss en bild av hur arbetet på en
ra för en egen kyrka. Vår guide
och Nerikes Allehandas tid.
radiostation fungerar.
visar kyrksalen och informerar om
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
församlingens verksamhet. Samling
Ansvariga:
Ansvariga:
vid entrén Järnvägsgatan 15.
1 Bengt-Olof Gert 070-406 42 64 1 Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Inger Bergane 070-668 94 40
Ansvariga:
2 Inger Bergane 070-668 94 40
2 Sofia Loodh 070-400 96 50
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Bengt Momats 073-262 20 42
Bengt Momats 073-262 20 42
Birgitta Pauly 073-140 47 85
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Epiroc (Atlas Copco)

Måndag 18 november
kl 14.00–16.00
Samling vid stora entrén Klerkgatan 21. Parkering på Gustavsviks
parkering (Obs betalplatser!).
Vi träffas sedan i en samlingslokal för kaffe och information om
företagets historia och verksamhet.
Därefter följer en guidad tur genom
fabriken.
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
Inger Bergane 070-668 94 40

ÖBO:s nya kontorshus

Onsdag 20 november
kl 14.00–16.00
Ett verkligt nytänkande inom kontorsuppbyggnad.
Vi får en guidning i ÖBO:s aktivitetsbaserade kontor på 5000
kvadratmeter med uthyrning och
interiörbutik i bottenplan.
Utöver att spara energi tar ÖBO
steget till att själva lagra energi.
I huset finns ett batteri som lagrar
energin från solcellerna på taket och
bidrar till att kapa topparna i elförbrukningen.
Samling Fredsgatan 20 A. (hörnet
Fredsg. – Slottsg.)
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
Inger Bergane 070-668 94 40

Bovieran

Måndag 25 november
kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
Bovieran är ett unikt och patentskyddat boende för 55+. Den
gemensamma trädgården är helt inglasad som en cirka 1 630 kvadrat.
Samlig vid entrén Gäddestavägen
26. Buss nummer 7.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Birgitta Pauly 073-140 47 85

Nu tändas tusen juleljus

Onsdag 27 november
kl 14.00–16.00
Välkommen till Nikolaikyrkan där
organist Karl-Magnus Jansson i ord
och toner berättar om julens och
adventstidens stämningsfulla
sånger och musik.
Pris: 60 kr (max 45 deltagare)
Ansvariga:
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Sofia Loodh 070-400 96 50

Studiecirkel
Musikcirkel – Från forntid till Fröst
Onsdagar den 9/10, 23/10, 6/11, 13/11 och 27/11
kl 09.00 – 11.15
Musikcirkeln kommer att genomföras av Linn Elvkull
som är musiker och pedagog. Linn är anställd i Svenska
Kammarorkestern som alternerande stämledare i violastämman sedan 1991 samt undervisar på musikhögskolan
vid Örebro Universitet och Örebro Kulturskola. Hon är
också ordförande i Örebro Kammarmusikförening.
Linn kommer att, med uppdelning på 5 kurstillfällen 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
Från forntid till medeltid, renässansen och Bach.
Smörgås på fullkornsbröd, medeltidskaka och kaffe
Wien med Mozart, Haydn och Beethoven.
Smörgås, Sachertårta och kaffe.
Romantiken och Norden.
Smörgås, Schuberttårta och kaffe.
Ryssland, opera, senromantik och impressionism.
Smörgås, Operatårta och kaffe.

1900-tal, modernismen, Svenska
Kammarorkestern och nutid.
Smörgås, solskenstårta och kaffe.
Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, Örebro
Min 20 deltagare. Max 30 deltagare.
Pris för musikcirkeln: 425 kr
Kaffe med bröd 55 kr tillkommer och betalas vid
varje kurstillfälle.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Nilsson, 073-825 47 51
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Halvdagsresor
Myrö- ett slott med medeltida anor

Tisdag 10 september kl 10.00-15.00
Nu får du möjlighet att uppleva Myrö slott, som
ligger naturskönt vid Hjälmarens norra strand. Myrö
har medeltida anor. Från 1754 kom Myrö att tillhöra
släkten Kalling då sätesgården förvärvades av riksrådet
greve Pehr Kalling. Nina och Johan Kalling, som sedan
2009 äger Myrö, driver en modern, framtidsinriktad
verksamhet med konferenser, djur, fastighetsförvaltning och skogsbruk. Myrö tillverkar också handstöpta
ljus till kyrkor och privatpersoner. Vår guide blir Peter
Lorentz. 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
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Svampexkursion med svampexpert

Torsdag 12 september kl 09.00-13.00
Förra höstens exkursion blev en riktig höjdare, med
gott om svamp i alla korgar. Nu hoppas vi på en repris
i år.
Vår guide i skogen, svampexperten Hans-Åke Sandberg, kommer att hjälpa oss med bestämning av det vi
hittar för det kan vara bra att veta vad som är lämpligt
att äta och inte. Vi kommer att åka någonstans där vi
tror att det kan vara mycket svamp. Vi plockar under
någon timma, sedan samlas vi för genomgång av våra
korgar. Då passar vi också på att ta fram vår medhavda
matsäck. Efter ytterligare plockning avslutar vi med en
sista genomgång innan vi återvänder till Örebro. Ta på
för dagen lämpliga kläder och stövlar. Om du är ovan
eller osäker i skogen så slå följe med någon eller några
med bra lokalsinne och skogsvana.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
Åter Örebro cirka 12.30-13.00. Max 46 deltagare.
Pris: 170 kr
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Pelle Führ 070-510 95 61.

Kolmilan i Närkes Kil

Onsdag 18 september kl 16.15-21.00
Runt om i Kilsbergen kan man idag se kolbottnar,
vilka är spår efter kolningen som nästan gjorde Kilsbergen skoglöst under vissa perioder då man behövde
mycket kol för framställning av järn i hyttor och smedjor. Man slutade att kola under 1900-talet och idag är
det hembygdsföreningar som håller kunskapen vid liv.
Vi börjar med att besöka Rånnesta och se ett bildspel
av Lars Borgström som visar hur man bygger milan i
Lockhyttan. Framme vid milan berättar dagens kolare
om årets mila, alltid med kvinnligt namn, och om kolarnas liv när de vaktade milorna under lång tid långt
hemifrån. Naturligtvis äter vi kolbullar, precis som
kolarna gjorde och insuper atmosfären runt milan.
När mörkret faller åker vi tillbaka till Örebro och vår tid.
Avresa från Fredsgatan 16.15 och Eurostop 16.30
Åter i Örebro 21.00 Max 48 deltagare
Pris: 250 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56,
Pelle Führ 070-510 95 61

Det byggs värre i Örebro I

Torsdag 26 september kl 09.00–13.00
Favorit i repris. Många av oss märker inte vad som
byggs i vår stad utanför centrum. Därför genomför
vi i höst två guidade bussturer till de områden där det
byggs, har byggts eller planeras byggnation. Minst är
nog kunskapen om hur näringslivet växer så det knakar
inom lager- och distributionssektorn. Vår guide blir
som tidigare förre stadsarkitekten Lars Edenskär. Under resan fikar vi ute på Naturyens hus.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15
Åter i Örebro cirka 13.00 Max 47 deltagare.
Pris: 210 kr
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Magiska teatern i Vretstorp

Tranbärsresan

Tisdag 1 oktober kl 09.00-14.00
Förra årets tranbärsresa blev en succé så den måste vi
göra om i höst. Tranbär är bär som allt fler talar om
som både goda och nyttiga. Det finns många mossar
men få ger sig ut och plockar. Vi har några halvhemliga ställen där skörden brukar vara god. Tranbär ger
bra 8 av 10 år. Men ibland ”gömmer” sig bären fast de
finns där. Därför finns en viss risk att resan blir inställd. Tranbär som finns i hälsokostaffärerna kommer
från jätteodlingar i USA och Kanada. Recept på tillagning kommer att delas ut. Låter inte detta spännande?
Ta på er höga stövlar och regnbyxor. Bärplockare är
bra och fyller hinken snabbare. En hink med lock är
bra om man skulle snubbla på tuvor i mossen. Vi ordnar gemensamt kaffe och smörgås.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
Åter cirka 14.00 Max 46 deltagare
Pris: 210 kr
Ansvariga:
Pelle Führ 070-510 95 61
Anders Westergren 070-380 45 77

Det byggs värre i Örebro II

Torsdag 3 oktober kl 09.00–13.00
Favorit i repris. Många av oss märker inte vad som
byggs i vår stad utanför centrum. Därför
genomför vi i höst två guidade bussturer till de områden där det byggs, har byggts eller planeras byggnation.
Minst är nog kunskapen om hur näringslivet växer
så det knakar inom lager- och distributionssektorn.
Vår guide blir som tidigare förre stadsarkitekten Lars
Edenskär. Under resan fikar vi ute på Naturens hus.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15
Åter i Örebro cirka 13.00 Max 47 deltagare.
Pris: 210 kr
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Fredag 4 oktober kl 18.00-22.00
Vretstorp har kanske inte så mycket att skryta med
men en magisk teater har man. Under flera år var det
inte någon verksamhet men för några år sedan kom
det nya ägare som har fått igång verksamheten igen.
Vi kommer att besöka teatern som har en föreställning
med de två magikerna Per Olov och Lars Ingemar
Johansson, som båda är svenska mästare i magi. Vi
börjar med kaffe och får veta lite om historiken om
huset och teatern. Sedan blir vi upplurade under en
dryg timme.
Avresa från Fredsgatan 18.00 och Eurostop 18.15.
Åter i Örebro 22.00. Max 48 deltagare.
Pris: 390 kr
Ansvariga:
Pelle Führ 070-510 95 61
Anders Westergren 070-380 45 77

Mordgåta på Lerbäcks teater

Torsdag 7 november kl 17.15–23.30
Manuset för höstens mordgåta har vid programmets
utskick inte påbörjats. Namnet och innehållet är därför
okänt. Vem som är mördaren blir det nog lika svårt
som tidigare att lista ut.
Föreställningen börjar kl. 19. Mellan akterna serveras
en trerätters middag.
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  

Revyn SOCIAL NÄTVÄRK
på Sparbanksbörsen

Fredag 15 november kl 17.45-23.00
Hur klarade vi att leva förr när vi inte visste vad vännerna åt till frukost, inte kunde se deras uppstajlade
selfies eller deras perfekta middagar i deras perfekta
liv? Hur blir det när vi ska umgås i IRL? Revyn
SOCIAL NÄTVÄRK är en betraktelse över hur vi
lever våra numera uppkopplade liv i form av sketcher
och sångnummer. Första akten är tänkt som talkshow
och andra akten som nummerrevyform och till det
mycket bra musik. I samband med föreställningen serveras en tvårättersmiddag samt kaffe och kaka.
Avresa från Fredsgatan 17.45 och Eurostop 18.00.
Åter i Örebro cirka 23.00. Max 48 deltagare.
Pris: 570 kr
Ansvariga: Gertrud Åsman 070-449 73 56
Karin Johansson 073-424 58 87
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Trystorps slott med
julmarknad och middag

Lördag 7 december kl. 13.30-19.00
Vi njuter av att strosa omkring och kanske handla något på den allt populärare julmarknaden som anordnas
av Tångeråsa hembygdsförening, vid Tångeråsa kyrka. Cirka 15.30 samlas vi utanför Trystorps slott och
Johan Wiberg inleder sin visning och berättelse om
Trystorp. Därefter bjuds vi till bords i Riddarsalen på
övre våningen (ej hiss) till en tvårättersmiddag med ett
glas vin, kaffe och kaka samtidigt som berättelsen om
Trystorp fortsätter.
Huvudingrediensen i varmrätten är viltkött, nedlagt av
Johan Wiberg själv, på egna ägor.
Avresa från Fredsgatan 13.30 och Eurostop 13.45
Åter i Örebro 19.00 Max 28 deltagare.
Pris: 450 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Hans Axelsson 070-680 23 69

Skuld och Gröna skogar
på Bruksteatern i Breven

Fredag 13 december kl 13.45-19.30
Ensemblen på Bruksteatern i Breven, Peter Flack, Marie Kühler, Amanda Flack och Peter Kjellström i höst
förstärkt med Hasse Andersson och Monica Forsberg
bjuder in till en ”glad allsångsfest och en mördande rolig föreställning” när de spelar allsångsdeckaren Guld
och Gröna skogar med jultema. Vad är det som gör
att Hasse Andersson lever farlig så fort han gör entré?
Kaffe finns att köpa i pausen.
Avresa från Fredsgatan 13.45 och Eurostop 14.00
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 48 deltagare.
Pris: 730 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Karin Johansson 073-424 58 87

Heldagsresor
Svensk travsport
när den är som bäst

Tisdag 20 augusti kl 11.30-22.30
Nu får du chansen att träffa proffstränare Svante
Båth, travtränaren som åker land och rike runt för att
leta travstjärnor bland unga föl. Genom att studera
hästkropparnas uppbyggnad avgör han om det är värt
att satsa på hästen eller inte. Inom travsverige är han
bland annat känd för sin positiva energi. Hans karriär
som unghästtränare är en riktig framgångssaga.
Svante Båth bor och verkar numera på Stora Alby, där
även Stig H Johansson och Erik Adelsson huserar.
Svante Båth kommer att berätta för oss om hästarna

och arbetet på träningscampen. Vi fortsätter till Solvalla, som är Nordens största arena för travsport. Vi
inleder med middag och kan samtidigt se en travtävling. Som guide under hela dagen har vi Håkan ”Lillis”
Olsson, tidigare sportchef på bland annat Örebrotravet. Vi äter lunch i bussen till Stora Alby i form av en
landgång med öl/vatten.
Avresa från Fredsgatan 11.30 och Eurostop 11.45.
Åter i Örebro cirka 22.30. Max 46 deltagare.
Pris: 575 kr
Ansvariga:
Anders Holm 070-718 34 40
Karin Johansson 073-424 58 87
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Cesarstugan, Bondens År
och guidad tur genom Falbygden

Torsdag 22 augusti 07:30-18.30
Vi reser i tidig morgontimme mot Falköpingsbygden
och Cesarstugan i Östra Tunhem där vi intar vårt
förmiddagskaffe. Därefter följer en guidad vandring
med Christian Schemeikal mot museet Bondens År.
Här har han har tillsammans med sin fru och hennes
mor byggt upp denna speciella museianläggning som
skildrar bondens liv i 1930- och 40-talets Sverige.
Efter lunchen, som vi också äter på Cesarstugan,
följer en guidad historisk bussresa genom Falbygden
med koppling till Bondens År. Rundresan avslutas på
Falbygdens Osteria där vi kan smaka på och inhandla
lokala ostar och delikatesser. Frukt på hemresan.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 18.30. Max 48 deltagare.
Pris: 680 kronor
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Anders Westergren 070-380 45 77

Trollflöjten på Opera på Skäret

Söndag 25 augusti kl 11.30-20.30
Opera på Skäret är Sveriges ledande sommaroperahus.
I det världsunika operahuset, inrymt i ett före detta virkesmagasin på ett nedlagt sågverk i Bergslagen, spelas
varje sommar opera i världsklass. Ännu ett storverk
– Trollflöjten, spelas i sommar och för första gången
sätter Opera på Skäret upp en Mozart-opera. Trollflöjten är en av världens mest älskade operor, ett magiskt
kärleksfullt drama. Som alltid är det internationella
sångare på toppnivå som tillsammans med Svenska
Kammarorkestern gjuter liv i Mozarts geniala musik.
Du får lunch på Skäret, operaintroduktion med bubbel, snittar och programblad samt bästa platser.
Avresa från Fredsgatan 11.30 och Eurostop 11.45.
Åter i Örebro cirka 20.30. Max 48 deltagare.
Pris: 1 325 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56

En god resa med mat
och dryck i Bergslagen

Tisdag 27 augusti kl 07.30-19.30
Vårt första resmål är Grythyttans herrgård med Grythytte Qwarn med anor från 1300-talet respektive 1600
talet. Vi blir guidade, får möjlighet att handla mjöl och
andra Bergslagsprodukter samt får kaffe och smörgås
med bergslagspålägg och dröm. Grythyttan Vin är nästa uppehåll med guidning och provsmakning av viner
ur deras sortiment. Utöver lunch på Bredsjö Ostcafé,
självklart ostpaj, får vi en guidad visning och möjlighet
att handla ost från mjölkfår. Vetgiriga efter kokböcker
fortsätter vi mot Hjulsjö för att besöka Sveriges största
bokloppis också kallad Bokhyttan. Det är egentligen
stängt för året men de öppnar för oss.
Sista stopp på resan blir Stripa Gruva där det numera
finns både praliner och öl. Här blir det pralindemonstration och eftermiddagskaffe hos Bergslags Praliner,
information från Stripabryggeriet och avsmakning av
ölet Rirum Tillt Pale Ale.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 48 deltagare.
Pris: 820 kr
Ansvariga:
Anders Nilsson 0738-25 47 51
Karin Johansson 073-424 58 87

Västanå Teater och Maria Vildhjärta

Söndag 1 september kl 09.00-22.00
Vi återvänder till alltid framgångsrika Västanå Teater
som i sommar spelar Eddan, mytologiska berättelser
burna av ett fantastiskt språk, äventyr med gudar, jättar, dvärgar och andra varelser. Det är mustiga sagor
om skapelse och undergång, där humorn och visheten
går hand i hand. I pausen äter vi vikingainspirerad mat.
Vi inleder dagen med kaffe och guidning hos Maria
Vildhjärta, svensk konstnär och författare, som lever
på att göra figurer av skogspinnar. Lunch äter vi på
Kulinarika.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
Åter i Örebro cirka 22.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1 195 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Tillbaka i tiden
- följ med till Sveafallen

Tisdag 3 september kl 08.30-14.30
Kom med på en resa bakåt i tiden, ända till den sista
istiden då Ancylussjön hittade sitt utlopp och bildade det som vi idag kallar Sveafallen. Här kan man
se många jättegrytor, en del är bara några decimeter
breda, andra 1-4 meter breda och 8-10 meter djupa.
En som kan nästan allt om vad som hände då är Åke
Jansson, som kommer att guida oss under vår vandring
i reservatet. Det är lättgången terräng men med lite
höjdskillnader så stavar kan vara bra om man är osäker.
Vi börjar med ett besök på Bergets kulturreservat där
det finns utställningar, bodar med hantverk med mera.
Här får vi också kaffe och macka. När vi sett oss
mätta på alla geologiska lämningar åker vi till Våtsjöns
lodge där vi intar lunch i form av buffé.
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter cirka 14.30. Max 48 deltagare.
Pris: 340 kr
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Pelle Führ 070-510 95 61.

Lingonresan

Onsdag 11 september kl 08.00-16.00
Efter förra årets lingontorka hoppas vi att vårt tidigare
så givande lingonområde åter ska möta oss rödfärgat.
Som vanligt får vi vårt förmiddagskaffe vid Nittälven
efter att ha gått en sväng över hedarna medan kaffet
kokar upp. Vi åker sedan fram till årets lingonhygge
där vi plockar våra lingon under 2-2,5 timmar innan
färden går söderut till Sikfors Herrgård för lunch. De
senaste åren har det inte noterats någon björn i Nittälvsdalen och vargen verkar också vara borta. Inget att
vara rädd för alltså, men björnskylten kommer att sitta
uppe.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.
Åter i Örebro cirka 16.00 Max 48 deltagare.
Pris: 550 kr
Ansvariga:
Pelle Führ 070-510 95 61
Hans Axelsson 070-680 23 69

Blaxsta - Sveriges
första vinfabrik och vingård

Tisdag 17 september kl 09.00-16.00
Blaxsta vingård är en liten romantisk vingård med
söderläge utmed sjön Långhalsen, mitt i Sörmlands
vackra landskap. Här bland runstenar och vikingagravar, ligger den ca 3,5 ha stora vingården, bestående av
välkända druvsorter som Merlot, Chardonnay och Vidal Blanc. Den sistnämnda druvsorten omvandlas till
det internationellt berömda och speciella Blaxsta Vidal
ice wine. Efter en spännande guidad visning i vingård
och vinfabrik, avnjuter vi en vinprovning och lunch
med egenodlade produkter.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15
Åter i Örebro cirka 16.00. Max 48 deltagare.
Pris: 840 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Westergren 070-380 45 77

Vandring på Göljestigen.

Torsdag 19 september kl 08.30-14.15
Höstvandringen går vi i södra Trolldalen längs den
fantastiskt vackra Göljestigen, en rundslinga på cirka
5 km av måttlig svårighetsgrad. Efter halva vandringen tar vi fram kaffet och bullen. Under vår vandring
passerar vi kolbottnar, bävrarnas rike, 10 000 år gamla
klapperfält från Yoldiahavets tid och det stora överhänget eller Uggleklippan.
Vid Skinnarsågsfallet, en av Kilsbergens vackraste rastplatser, äter vi vår fältmässiga lunch i form av nygrillad
korv med bröd och övriga tillbehör. Sista biten på väg
tillbaka till bussen passerar vi riktigt stora klapperfält
som kan sätta igång fantasin om hur det såg ut här för
8000 år sedan.
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter cirka 14.15. Max 48 deltagare.
Pris: 175 kr
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Pelle Führ 070-510 95 61.
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Villa Akleja och stadsvandring
i Vaxholm

Tisdag 24 september kl 07.30-18.30
Konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser och
hans fru Sanna välkomnar oss till sitt privata hem Villa
Akleja där vi inledningsvis bjuds på kaffe. Claes Moser
bjuder även in oss till ett färgsprakande sekelskiftesevenemang med värdparet konstnären Acke och hans
fru Eja, Zacharias Topelius dotter som huvudpersoner.
Claes Moser berättar om livet i Villa Akleja på
den tiden. Vi får också ta del av världens mest omfattande samling av Marie Kröyers verk som Claes Moser
har lyckats förvärva och nu finns i Villa Akleja. Vi äter
en lunchtallrik och ett glas vin hos paret Moser.
Efter lunchen gör vi en guidad stadsvandring i Vaxholm - denna pittoreska skärgårdsstad. Vi avslutar med
kaffe och bulle på Boulangerie Vaxholm.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 18.30. Max 43 deltagare.
Pris: 940 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Chess på Säffleoperan

Söndag 13 oktober kl 11.00-20.00
CHESS på svenska hade premiär på Cirkus i Stocholm
2002. Det är en härlig musical med inslag av politik,
schackspel, svartsjuka, förbjuden kärlek, vacker sång
och musik och mycket mer. Musikalen är skriven av
supertrion Benny Andersson, Tim Rice och Björn Ulvaeus. På Säffleoperan äter vi en god lunchbuffé med
kaffe och kaka innan föreställningen och i pausen blir
det också kaffe och kaka.
Landgång med vatten/lättöl på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 11.00 och Eurostop 11.15.
Åter i Örebro cirka 20.00. Max 48 deltagare.
Pris: 930 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Pojkdrömmar och bilrariteter

Torsdag 17 oktober kl 08.30-17.30
Första anhalt på resan blir Modelljärnvägsmuseet i
Kungsör. Efter förmiddagsfika blir det en guidad
rundvandring i den nedskalade natur/stadsmiljö som
med tiden skall bli Skandinaviens största modelljärnvägsanläggning. Nästa stopp blir Skeppshandelns
stenugnsbageri i Köping för lunch. Därefter blir det
Bilmuseet i Köping som inrymmer en unik bilhistorisk
samling med ett stort antal äldre klassiska bilar.
Dessutom har museet med anledning av Citroens
100-årjubileum fått tillgång till äldre unika modeller av
denna förnämliga franska bil
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45
Åter i Örebro cirka 17.30. Max 48 deltagare.
Pris: 630 kr
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Anders Westergren 070-380 45 77

En värsting till syster
på Chinateatern

Lördag 26 oktober kl 10.00-21.00
Förmiddagskaffe byts mot frukt i bussen. Lunch äter
vi på Vasamuseets restaurang innan vi åker till China
teatern för att se musikalen En värsting till syster som
bygger på filmen med samma namn. Allt kan hända
när discodivan, som blivit vittne till ett mord, får
skyddad identitet och det visar sig innebära att bo i ett
nunnekloster. Landgång med vatten/lättöl serveras på
bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 10.00 och Eurostop 10.15.
Åter i Örebro 21.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1450 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Karin Johansson 073- 424 58 87

Spelman på taket - Dansens Hus

Söndag 10 nov kl 08.00-19.00
”Om jag hade pengar” sjunger den fattige mjölkbonden Tevye. Men pengar har han inga däremot fem
upproriska döttrar. Vi möter Dan Ekborg och Pia
Johansson i huvudrollerna. Förmiddagskaffet byts mot
en frukt. Lunch äter vi på Vasamuseet och på hemvägen bjuds smörgås, öl/vatten.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.
Åter i Örebro cirka 19.00. Max 48 deltagare.
Pris: 950 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Hans Axelsson 070-680 23 69

																													

Jul på Hovstallet och Adventskonsert
i Stadshuset, Blå Hallen

Lördag 30 november kl 08.30-20.00
Förmiddagskaffe byts mot en frukt. Lunch äter vi på
Artilleriet. På Hovstallet möter du en magisk julstämning och riktig svensk jultradition. Guider visar upp de
kungliga vagnarna som används vid statsbesök, bland
annat Sjuglasvagnen. På julmarknaden träffar du ett
sjuttiotal av landets bästa hantverkare och kan hitta
personliga julklappar i alla dess former och material.
Adventskonserten i Blå hallen i Stockholms Stadshus,
firar i år 25-årsjubileum. I centrum för konserten står
Stockholm Singers tillsammans med några andra av
Sveriges främsta körer, därtill orkester, solister, dansare
och Sveriges största orgel.
Konserten spänner från det högtidligt klassiska till det
uppsluppna och muntra. Landgång med vatten/lättöl
på bussen hem.

Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter i Örebro cirka 20.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1 040 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Adventsgudstjänst i Viker
eller Järnboås kyrka med jullunch

Söndag 1 december kl. 8.30-14.30
Årets adventsresa går till någon av Nora bergslagsförsamlings kyrkor. Adventsgudstjänsten börjar kl.10.
Efter gudstjänsten går färden till Åkerby Herrgård som
ligger strax norr om Nora. Här intar vi i en jullunch
bestående av en kall och en varm tallrik julmat följt av
kaffe och kakor.
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Avresa från Fredsgatan 8.30 och Eurostop 8.45.
Åter i Örebro cirka 14.30. Max 48 deltagare.
Pris: 450 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Pelle Führ 070-510 95 61
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Viktiga nyheter
Två möjligheter att anmäla dig till våra aktiviteter
1. Du anmäler dig på blanketten, som du får hemskickad.
Observera att du kan anmäla specialkost och ev. allergier på
blanketten. Vill du anmäla två deltagare tillsammans till samma aktivitet, måste era blanketter skickas in i samma kuvert.
2. Du kan anmäla dig via vår hemsida orebro.aktivaseniorer.
com . Även där kan du anmäla två deltagare tillsammans till
samma aktivitet och anmäla specialkost och ev. allergier.
Om du anmäler dig via hemsidan, får du ett meddelande om
att vi mottagit din anmälan. Det betyder inte att du är antagen
till aktiviteten. Besked om du antagits eller är reserv kommer i
juni, antingen per e-post eller hemskickad med vanlig post.

Kalendarium

Augusti

20 Travresa
22 Cesarstugan
25 Opera på Skäret
27 Matresa Bergslagen
29 Sånger med mening

September

11
12
12
12
3

1 Västanå Teater
12
2 Älvtomta koloniområde 6
3 Tillbaka i tiden, Sveafallen 13
4 Bowling			
4
9 Ridhuset i Karlslund
6
10 Stavgång			
4
Myrö slott 		
9
11 Teatervandring 		
6
Bowling			
4
Lingonresa
13
12 Svampexkursion		
9
16 Trädgårdarna
i Örebro I			
6
17 Konsten i centrum
6
Blaxsta Vingård
13
18 Bakgårdsvandring
på Väster 			
6
Bowling			
4
Kolmilan Närkes Kil
9
19 Vandring på Göljestigen 13
23 Conventum		
6
24 Villa Akleja
14
25 Regionarkivet		
6
Bowling			
4
26 Det byggs värre I
9
Musikens roll 		
3
27 Få reda på mer
-Annika Laestadius
5

Nytt utseende på fakturorna.
Från och med hösten kommer fakturorna att ha Aktiva Seniorer som avsändare. Vi byter också konto från plusgiro till
bankgiro. Ange alltid OCR-nummer vid inbetalning. Var
extra uppmärksam och kontrollera allt som står på fakturan,
så att det blir rätt.
Ny expedition
Vår expedition finns nu i Föreningarnas Hus,
Slottsgatan 13, Örebro.
Se sid 2 för telefonnummer, e-postadress

30 Trädgårdarna
i Örebro		
Oktober

6

1 Tranbärsresan
10
Stavgång			
4
2 Nyckelfonden 		
6
Bowling			
4
3 Det byggs värre II
10
4 Magiska teatern
i Vretstorp 		
10
7 Änglandaskolan 		
7
9 Mitt i musiken		
7
Musikcirkel			
8
Bowling			
4
13 Chess – Säffle
14
14 Borgen I 			
7
15 Författarcafé		
4
16 Elgerigården 1		
7
Bowling 			
4
17 Modelljärnväg, Kungsör 14
21 Sveriges Television
7
22 Canasta 			
4
Stavgång			
4
23 Musikcirkel
8
Elgerigården 2
7
Sveriges Radio I
7
Bowling			
4
24 Amandas musikaliska
palett			
3
25 Få reda på mer,
- Kulturkvarteret
5
26 En värsting till syster 14
28 Centralpalatset		
7
30 Elgerigården 3		
7

November

5 Canasta 			
6 Musikcirkel 		
Sveriges Radio II		
7 Mordgåta i Lerbäck
10 Spelman på taket
11 Karlslundsgården
13 Musikcirkel 		
Katolska kyrkan		
15 Lekebergsrevyn
18 Epiroc
		
19 Canasta			
20 ÖBO			
21 Vad anslagstavlorna
berättar 			
25 Bovieran		
27 Musikcirkel		
Nu tändas tusen juleljus
28 Cabaret 5		
29 Få reda på mer
- Ulf Rohlén, ÖBO
Vinprovning		
30 Adventskonsert
Blå Hallen		

December

4
8
7
10
14
7
8
7
10
8
4
8
4
8
8
8
3
5
4
15

1 Adventsgudstjänst
15
3 Den klassiska 			
orkestern			
5
Canasta 			
4
4 Borgen II			
7
7 Trystorps slott
11
11 Lucia-konsert 		
3
13 Bruksteatern i Breven 11

