Örebro
Våren 2019

Program

Kungsfiskare på vårbesök.

Vår i luften

När värmen stiger och dagarna blir längre vänder
våra bevingade vänner åter till landet. Och vi gör som

Månadsmöten Aktiviteter
Sidan 3

Ett magiskt årsmöte den 28
februari.

vanligt tre exkursioner i Örebros närhet för att se vilka
vårfåglar som har kommit.		
Sidan 4

Studiebesök

Sidan 4 

Canasta. Fyra speltillfällen
under våren.

Sidorna 5-6

Gerd Göran. Snart 100-årig
färgstark konstnär.

Resor

Sidorna 7-12

Örebro Airport. Ett 40-årigt
nav i regionen.

Hur anmäler du dig? Hur betalar du? Vem gör vad? Sidan 2
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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 vara 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.
Därefter sker registrering av inkomna anmälningar.
Även anmälningar som inkommer senare än angivet
datum kommer att registreras.
Efter avslutad registrering får du din blankett i retur där
du kan se 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 plusgirokonto
som anges på medföljande inbetalningskort.
Plusgirokonto: 4906902-4.
När fakturan är utsänd är din anmälan bindande.
Om du avbokar och faktura är utsänd, ska den betalas.
Kan reserv sättas in, får du pengar tillbaka.
Avbokning och frågor angående fakturan/arrangemanget/
aktiviteten ska 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 ev ändringar av programmet.

Viktig information

Vi har vår expedition på Storgatan 18, Örebro öppen måndag – torsdag, 14 januari – 13 juni 2019 kl 10.00-12.00.
Telefon 019 – 10 29 29
Storgatan 18, 703 61 ÖREBRO
Plusgiro: 65 42 71-6
E-post: orebro@aktivaseniorer.com
Hemsida: orebro.aktivaseniorer.com
Medlemsavgiften är 150 kronor per år.
Förbundets hemsida: www.aktivaseniorer.com
Aktiva Seniorer samarbetar med Medborgarskolan.
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				

Studiebesök

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

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

Månadsmöten

För att alla ska kunna ha behållning av våra arrangemang,
ber vi er vara parfymfria.

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

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

Parfymfritt!

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

Ulla-Liss Lofjell				
Lars Ekström				
Ingrid Åkerblom				

- 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.

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

- 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.

070 – 644 97 67
070 – 288 77 73
070 – 524 58 01

Inger Beijer				
Anders Holm				
Annica Rydbecker			

070 – 288 77 73
076 – 027 13 22
073 – 667 01 42

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

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

Det ljuva 60-talet

Torsdagen den 31 januari
Med ljud och bild får vi ta del av aktuella händelser, filmer och musiken från det ljuva 60-talet. Bosse Fransson, känd från Radio Örebro och Länsradion, låter
oss återuppleva det som hände både i världen och här
hemma på 60-talet, då vi alla var unga. 
50 kr

Magiskt årsmöte

Torsdagen den 28 februari
Direkt efter årsmötet får vi möta
Mr Polo, en av Sveriges bästa magiker, med utmärkelser som både
svensk mästare och 2:a i nordiska
mästerskapen på sin meritlista.
Vem vet, kanske någon i publiken får vara med och trolla. Vi
får också höra lite om trolleriets
historia.
50 kr

Sport från
Sverige till Kina
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Torsdagen den 28 mars
På vårt möte i mars får du träffa och lyssna till Gåvert
Wååg, som har arbetat och startat sport i Kina i mer
än 20 år.

Det började med orientering
och fortsatte sedan med svenska koncept som Vasaloppet,
Vätternrundan och Lidingöloppet.
Dessutom också en variant av
Gothia Cup, ungdomsturneringen i fotboll på senare tid. Mycket skidor, löpning
och mountainbiketävlingar överallt i nordöstra Kina,
och även i Nordkorea.
Detta och mycket mer får du höra från denne sportentreprenör från Laxå. 
50 kr

Stor artist
i litet format

Torsdagen
den 25 april
Revyartisten och
västeråssonen Andreas Sköld ger oss sin
bejublade enmansföreställning.
Det hela presenteras
som en ”solorevy
i miniformat”, där
galenskap blandas med
finurliga tänkvärdheter.
Andreas är en flerfaldigt prisbelönad revyartist, som speciellt gillar när
det bor ett ”aha” i publikens ”haha”! Det utlovas en
mustigt, mysputtrande anrättning med plats för mycket
sång och musik – och vem vet, kanske även lite dans.
Andreas känns igen från Falkenbergsrevyn.

100 kr
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Aktiviteter
Bowling

Onsdag 23 januari kl 14.00-15.00
Vill du spela bowling tillsammans med andra aktiva
seniorer?
Vi ordnar sex tillfällen under våren:23 januari, 30 januari, 6 februari, 13 februari, 27 februari, och 6 mars.
Vi träffas hos Strike, Östra Bangatan 7, 3 tr.
Priset för alla sex tillfällena är 450 kr. Du får en faktura
på beloppet.
Ansvarig: Lars Ekström 076-027 13 22

längs Svartån, runt fallen över Jägarbacken och vidare
till Kvarnen. Här kan vi se forsärla och kanske strömstare. Vi avslutar med att se utställningen Fåglar i vår
närhet i Krogstugan. Samling vid Kvarnen.
Alla utgångspunkterna nås med bil, buss eller cykel.
Samling se respektive dag 07.15.
Max 25 deltagare.
Pris: 100 kr för alla tre träffarna.
Ansvariga: Anders Westergren 070-380 45 77,
Pelle Führ 070-510 95 61

Canasta

Författarcafé med Emelie Schepp

Tisdag 5 februari kl 14.00 – 17.00
Vi håller på i tre timmar. Du får ta med eget fika till
pausen. Det blir fyra speltillfällen: 5 februari, 19 februari, 5 mars och 19 mars. Välkomna till vårens canastaträffar. Har du inte spelat tidigare, lär vi dig.
Du betalar med faktura: 120 kronor för fyra tillfällen.
Observera att vi har bytt lokal. Vi ses på Slottsgatan
13A i Föreningarnas Hus. Hit kan du komma även
med rullator, rullstol eller permobil.
Ansvarig: Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Vårfåglar i vår närhet

Fredag 5 april, torsdag 18 april, fredag 3 maj
kl 07.15-10.45
Som vanligt så gör vi tre exkursioner i Örebros närhet
för att se vilka vårfåglar som har kommit. Ta med kikare, kamera och för dagen passande kläder. I ryggsäcken
har vi förstås kaffe och smörgås som intas på lämplig
plats. Det är lätt terräng att gå i på alla ställen. Varje
promenad tar cirka 3,5 timme.
Fredag 5 april hoppas vi få se de första lärkorna och
stararna. Samling vid Naturens hus.
Torsdag 18 april kan vi nog se de första bläsänderna
och även sothöns under vår vandring till lagunen och
Rävgången. Samling vid Naturens hus.
Fredag 3 maj vandrar vi i Karlslunds kulturreservat

Tre dagar i bohuslän, se sidan 12

Tisdag 9 april kl 14.00-16.00
Vårens författarcafé
gästas av en av våra
nyare deckarförfattare som av läsarna blivit framröstad till
årets deckarförfattare
2016, 2017och 2018.
Emelie Schepp debuterade 2015 med kriminalromanen Märkta
för livet som hon efter
att ha refuserats på de
stora förlagen gav ut
på egen hand. Inom
ett halvt år hade hon
sålt 40 000 exemplar.
Den 27 mars 2019 släpps den femte boken, Broder
Jacob, med åklagare Jana Berzelius i huvudrollen. Böckerna gör succé även internationellt. 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

																													

Studiebesök

ACTIC och nyttan av
rörelse och motion

Måndag 28 januari
kl 14.00–16.00
Vi träffas vid Actic Slottsgatan 17 A,
där vi får information om företaget
och nyttan av rörelse och motion.
Gemensamt kaffe. Max 22 deltagare.
Pris: 50 kr
Ansvariga:
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Gerd Göran

Måndag 4 februari
kl 14.00–16.00
Jesper Blåder berättar och visar
utställningen av en mycket färgstark
konstnär. Gerd fyller 100 år 2019 och
har varit mentor åt Lars Lerin. Samling vid Konsthallen Olaigatan 17.
Gemensamt kaffe. Max 22 deltagare.
Pris: 100 kr
Ansvariga:
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64

Olaus Petri kyrka

Onsdag 6 februari
kl 14.00–16.00
Vi samlas i Olaus Petri kyrkan, där
församlingspedagog Agneta Larsson
berättar om kyrkan och dess historia
samt kyrkorummets symboler och
symbolhandlingar. Kaffe i församlingshemmet där Agneta berättar om
församlingsarbetet i stort som smått.
Frågor är välkomna! Max 22 deltagare.
Pris: 60 kr
Ansvariga:
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Johnson Metall AB

Måndag 11 februari
kl 14.00–16.00
Vi samlas vid entrén till Johnsson
Metall, Stålgatan 15 i Holmens industriområde. Björn Cederlind ger oss
historien från Åke Johnsons start
av verksamheten på 1940-talet. Vi

guidas genom fabriken och avslutar
med kaffe. OBS! Man måste kunna
gå i trappor. Max 22 deltagare.
Pris: 50 kr
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
Inger Bergane 070-668 94 40

Sveriges Radio

Onsdag 13 februari
kl 10.00–12.00 OBS!
Tiden!
Vi träffas vid Sveriges Radios entré,
Västra Bangatan 15. Vi får en
guidad rundtur, som ger oss en bild
av hur arbetet på en radiostation
fungerar. Vi avslutar med kaffe på
Reiduns kafé. Max 22 deltagare.
Pris: 60 kr
Ansvariga:
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64

Teatervandring

Måndag 18 februari
Kl 14.00–15.30
Petra Weckström, VD för Örebro
länsteater, visar oss runt bakom
kulisserna och berättar om teatern.
Kaffe serveras i teatercaféet. Max
22 deltagare.
Pris: 70 kr
Ansvariga:
Inger Bergane 070-668 94 40
Bengt Momats 073-262 20 42

Borgen

Onsdag 27 februari
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 moderna hotellet
som är inrymt i de historiska lokalerna från familjen Bergmans och
Nerikes Allehandas tid. Vi avslutar
med kaffe. Max 22 deltagare.
Pris: 70 kr
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Experimentlägenheten
1 och 2
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1 Måndag 4 mars
2 Måndag 15 april
kl 14.00–16.00
Studiebesök i Ängens Forskningsoch Innovationslägenhet.
Plats: Landbotorpsallén 17 E, ingång från gården. Parkering kan ske
vid Backahallen (avgift) sedan 10
minuters promenad.
I lägenheten både forskar, utvecklar, testar och visar man smarta tekniska produkter och lösningar som
kan hjälpa äldre och funktionsnedsatta i hemmet eller på ett boende,
med bibehållen självständighet och
integritet.
Efter besöket blir det gemensamt
kaffe. Max 18 deltagare.
Pris: 60 kr
Ansvariga:
1 Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
1 Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
2 Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
2 Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Elgerigården 1 och 2

1 Onsdag 6 mars
2 Onsdag 20 mars
kl 14.00–16.00
Vi träffas i hörnet Ågatan –Södra
Strandgatan.
Familjen Sjögren hälsar oss välkomna i sitt hem, tidigare Hjalmar
Bergmans morföräldrars bostad.
Karl Gustav Sjögren berättar om
gårdens historia.
Nere i biblioteket lyssnar vi till
Elisabeth Sjögrens sanna berättelse
om Hjalmar Bergman och Levi
Rickson. Kaffet intas i den mäktiga
matsalen.
OBS! Trappor ingen hiss!
Max 22 deltagare.
Pris: 140 kr
Ansvariga:
1 Birgitta Pauly 073-140 47 85
1 Sofia Loodh 070-400 96 50
2 Birgitta Pauly 073-140 47 85
2 Sofia Loodh 070-400 96 50
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Trädgårdarna i Örebro

Måndag 11 mars
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.
Vi avslutar med gemensamt kaffe.
Om du åker buss, går buss 1, 2 och
10 till Lundby.
Stig av vid Versgatan!
Max 22 deltagare.
Pris: 50 kr
Ansvariga:
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64

Sveriges Television

Onsdag 27 mars
kl 14.00–16.00
Vi träffas vid SVTs entré på Fabriksgatan 18.
Där får vi en guidad visning i SVTs
lokaler och höra om verksamheten.
Gemensamt kaffe efter visningen.
Max 18 deltagare.
Pris: 60 kr
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Centralpalatset

Måndag 25 mars
kl 14.00–16.00
Vi samlas på Bio Roxy, Olaigatan 19.
I biosalong 2 kommer journalisten
Lisbeth Axelsson att visa bilder och
berätta historien om Centralpalatset
och donatorn Adolf Lindgren, hans
stiftelse och hur Centralpalatset kom
till. Därefter dricker vi kaffe i Föreningarnas hus. OBS! Trappa ingen
hiss! Max 28 deltagare.
Pris: 130 kr
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Inger Bergane 070-668 94 40

1 Måndag 8 april
2 Måndag 6 maj
kl 14.00–16.00
Samling vid Odd Fellow Ordenshuset, Köpmangatan 7. Vi blir guidade i lokalerna och får höra historien
om hur Odd Fellow Logerna i
Örebro bildades och fungerar. Vi
dricker kaffe i klubblokalen.
Max 22 deltagare.
Pris: 50 kr
Ansvariga:
1 Sofia Loodh 070-400 96 50
1 Inger Bergane 070-668 94 40
2 Sofia Loodh 070-400 96 50
2 Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Orgeln i S:t Nicolai

Idrottshuset

Måndag 18 mars
kl 14.00–16.00
Vi samlas vid stora entrén till nya
Idrottshuset. Det blir en guidad
rundvandring både i det nya och
gamla huset. Vi får information
om de verksamheter som finns för
stora och små. Gemensamt
kaffe som avslutning. Max 22 deltagare.
Pris: 60 kr
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Odd Fellow 1 och 2

Bovieran

Måndag 1 april
kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
Bovieran är ett unikt och patentskyddat boende för 55+. Den
gemensamma trädgården är helt
inglasad och temperaturstyrd som
en cirka 1 630 kvadratmeter stor
vinterträdgård. Här ryms tropisk,
fransk, japansk och skandinavisk
miljö. Efter en rundvandring i
trädgården intar vi vårt kaffe i gemensamhetslokalen där vi även får
information om boendet. Samling
vid entrén Gäddestavägen 26. Buss
nummer 7. Max 22 deltagare.
Pris: 50 kr
Ansvariga:
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

Onsdag 10 april
kl 14.00–16.00
Organist Karl-Magnus Jansson berättar och visar oss Nicolaikyrkans
orgel.
Vi får höra om orgelns
historia, uppbyggnad och musikaliska möjligheter.
Gemensamt kaffe i Prästgården.
Max 22 deltagare.
Pris: 60 kr
Ansvariga:
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Sofia Loodh 070-400 96 50

Bakgårdsvandring
på Väster

Onsdag 8 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, mittemot
Södra Station. Vi går 1,5 km, en del
i trappor och på gräsmattor. Gemensamt kaffe.
Max 22 deltagare.
Pris: 100 kr
Ansvariga:
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

																													

Resor

Halvdagsresor
Jubileumsrevyn
Stora Snurren på Sparbanksbörsen

Fredag 1 februari kl 17.45-23.15
På nyårsafton är det 20 år sedan Lekebergs Revysällskap hade premiär på sin allra första föreställning,
en nyårsrevy som man spelade i Edsbergs Bygdegård.
Nu ska det firas med en sprakande jubileumsrevy, Stora Snurren, som bokstavligen kommer att snurra fram
numren som är nyskrivna och framförda av en stor
ensemble med aktörer från 12 till 78 år. Som vanligt
blir det mycket musik I samband med föreställningen
serveras en trerätters jubileumsmeny. På www.lekebergsrevyn.se kan du läsa om och se utdrag ur tidigare
föreställningar.
Avresa från Fredsgatan 17.45 och Eurostop 18.00.
Åter i Örebro cirka 23.15. Max 48 deltagare.
Pris: 630 kr
Ansvariga: Gertrud Åsman 070-449 73 56,
Karin Johansson 073-424 58 87

Gastspel – En mordgåta
med trerättersmiddag

Fredag 15 februari kl 18.00-23.00
Vi åker till Björkborns
Herrgård där vi förutom
möjligheten att lösa en gastkramande mordgåta äter en
trerätters middag.
Året är 1942 och vi befinner oss på en teater. Det är
urpremiär på den nyskrivna,
svenska, historiska tragedin
– Natt över sockenblomster.
Teaterns direktris bjuder in
till föreställningen som skall
bli en höjdpunkt inte bara
för teatern, utan också en höjdpunkt för några av de
stora skådespelarna. Men trots att den kände regissören återkommit för denna uppsättning så går inte allt
som det ska. Gastspel är Teater Nolbys femte mordgåta.
Avresa från Fredsgatan 18.00 och Eurostop 18.15.
Åter i Örebro cirka 23.00. Max 48 deltagare.
Pris: 840 kr
Ansvariga: Karin Johansson 073-424 58 87,
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Örebro Airport,
ett nav i regionen

Tisdag 5 mars kl 08.15-12.00
Örebro Airport är strategiskt belägen cirka 12 kilometer väster om Örebro, nära korsningen mellan E18 och
E20. Flygplatsen har under de senaste åren vuxit till att
bli en av Sveriges största både inom charter- och fraktflyg. Hösten 2018 firade flygplatsen 40 år och invigde
den förlängda rullbanan. Vi börjar med kaffe med
smörgås samtidigt som vi får information om flygplatsen och verksamheten. Efteråt guidas vi runt i grupper.
Om möjlighet finns avslutas besöket med möjlighet att
handla i Taxfree-shopen, dock inte tobak eller alkohol.
Avresa från Fredsgatan 08.15 och Eurostop 08.30.
Åter i Örebro 12.00. Max 48 deltagare.
Pris:160 kr
Ansvariga: Gertrud Åsman 070-449 73 56,
Marianne Lernvik 076-112 51 17

Mordgåta på Lerbäcks teater

Fredag 8 mars kl 17.15-23.30 OBS!
Repris på höstens föreställning, En mördares manuskript. Det börjar med ett oväntat meddelande på
telefonsvararen hos en skådespelerska. Detta leder till
eftersökningar som för henne tillbaka till filmvärlden
på 1940-talet. Lyckas du lista ut vem som är mördaren,
för det är lika klurigt som vanligt? Föreställningen börjar kl. 19. Mellan akterna serveras en trerätters middag.
Avresa från Fredsgatan 17.15 och Eurostop 17.30.
Åter i Örebro 23.30. Max 48 deltagare.
Pris: 790 kr
Ansvariga: Hans Axelsson 070-680 23 69 ,
Karin Johansson 073-424 58 87

Kärlek med förhinder
på Sparbanksbörsen

Fredag 29 mars kl 16.45-21.45
I vår spelar seniorgruppen Kärlek med förhinder ett
klassiskt folklustspel av Gideon Wahlberg och Walter
Stenström. Handlingen utspelar sig i ett kolonistugeområde där August, Lina och sonen Bernhard huserar i en
stuga och i stugan bredvid Napoleon, Engla och dottern
Vera. Med personer som inte är dem de utger sig för att
vara blir det förvecklingar, intriger och mycket kärlek. I
samband med föreställningen serveras mat och kaffe.
Avresa från Fredsgatan 16.45 och Eurostop 17.00.
Åter i Örebro cirka 21.45. Max 48 deltagare.
Pris: 435 kr
Ansvariga: Gertrud Åsman 070-449 73 56,
Karin Johansson 073-424 58 87
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Från svavelbruk till vattenbruk

Torsdag 4 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 skogsbruk,
fiskodling, jakt och fastighetsförvaltning. Nuvarande ägare Axel Roos kommer att berätta för oss om
historien och om brukets utveckling. Vi får lära känna
intressanta människor som under seklen verkat här.
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, Marianne Lernvik 076-112 51 17

Fars i Lerbäck

Torsdag 11 april kl 17.15-23.30
Åter dags för fars på Lerbäcks teater. Ni önskade, vi
lyssnade skriver familjen Gille. Nu har vi beslutat att
producera en nyskriven fars även i vår. Som vanligt blir
det en skruvad historia signerad Johan Gille och Peter
Nyström som serveras tillsammans med en härlig trerättersmiddag av våra eminenta kockar under ledning
av kökschef Olle Sörblom. Föreställningen börjar kl
19 men förrätten serveras 18.30 och då måste alla vara
på plats.
Avresa från Fredsgatan 17.15 och Eurostop 17.30.
Åter i Örebro cirka 23.30. Max 48 deltagare.
Pris: 790 kr
Ansvariga: Hans Axelsson 070-680 23 69, Karin
Johansson 073-424 58 87

Ramslök och Dag Hammarskjöld

Måndag 3 juni kl 14.45-20.30
Söderöver i landet är ramslöksoppa en känd vårprimör men inte här för att här växer ramslöken vilt på
bara ett ställe. Vi kommer inte att tala om var! Vi har
plockat så det räcker till soppa åt alla. Vi vandrar Bergslagsleden från södra backen i Storstenshöjden till Suttarboda, ca 7 km. Efter 2 km går leden upp över det
branta Falkaberget. Där leden passerar toppen finns
en sittbänk för vila, samt en minnesplakett över FN:s
förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Halvvägs
tar vi fram vår medhavda kaffetermos.
Målet är Suttarboda där en härlig ramslökssoppa med
tillbehör väntar oss.
Avresa från Fredsgatan 14.45 och Eurostop 15.00.
Åter i Örebro 20.30. Max 48 deltagare.
Pris: 290 kr
Ansvariga: Karin Johansson 073-424 58 87, Anders
Westergren 070-380 45 77

Boo slott

Tisdag 4 juni kl 08.45-14.30
Upptäck en riktig kulturskatt i skogarna nära gränsen
till Östergötland! Här möter oss Carl- Fredrik Hamilton som idag driver ett av Sveriges största privatägda
gods. Boo slott ligger vackert beläget vid sjön Avern.
Slottet 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. Vi
avslutar med lunch tillagad på den nyöppnade restaurangen BOO Natur.
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,
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Heldagsresor

La Bohème
Puccini med nordisk touch

Lördag 26 januari kl 10.15-20.30
En ung kvinna knackar på dörren till en vindsvåning i
Gamla stan och en ung författare öppnar. Detta möte
blir början på en av tidernas största kärlekshistorier.
Med inspiration från sin egen tid som fattig student
skildrar Giacomo Puccini med värme och passion några unga drömmares liv, bohemerna i 1800-talets Paris.
Men den tidlösa historien skulle kunna utspela sig var
som helst. Innan föreställningen på Kungliga Operan

äter vi lunch på Brasseriet. Förmiddagskaffe byts mot
en frukt. Landgång med vatten/lättöl på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 10.15 och Eurostop 10.30.
Åter i Örebro cirka 20.30. Max 48 deltagare.
Pris: 1 175 kr
Ansvariga: Karin Johansson 073-424 58 87,
Marianne Lernvik 076-112 51 17
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det finns en rekonstruktion av hur Kata såg ut en gång.
Riksdagshuset och Nationalmuseum
Här dricker vi också förmiddagskaffe. Efter detta åker
Tisdag 12 mars kl 07.00-19.00
vi till Jula hotell för lunch. Där finns Sveriges största
Förmiddagskaffet byts mot en frukt. Under riksdagsprivata Zornsamling till beskådan.
besöket får du information om riksdagens arbete och
Efter lunch åker vi till Kata gård i Varnhem där vi får
riksdagsledamöternas uppdrag. Vi besöker riksdagens
en guidning. Därefter finns möjlighet att besöka Kloskammare – hjärtat i riksdagen och någon av de gamla
terkyrkan och klosterruinen. Innan vi vänder hemåt så
kammarsalarna. Alla som besöker riksdagen måste gå
fikar vi på klostercaféet.
igenom en säkerhetskontroll. I garderoben låser du in
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
ytterkläder och väskor i ett skåp så ta med en guldtia
Åter i Örebro cirka 18.00. Max 48 deltagare.
som du får tillbaka när du låser upp. Efter lunch på
Moderna Museet besöker vi det återöppnade och nyre- Pris: 540 kr
noverade Nationalmuseet. Där får vi en guidning med Ansvariga: Anders Westergren 070-380 45 77,
Gertrud Åsman 070-449 73 56
fokus på arkitekturen, rummens nya funktioner och
mötet mellan den gamla 1800-talsbyggnaden, ny teknik
och nya formmässiga inslag. På vägen hem till Örebro Hjälmare kanal och Hjälmaren.
bjuds smörgås, öl/vatten
Tisdag 7 maj kl 09.30-16.30
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Vi gör en resa på Sveriges äldsta kanal. En upplevelse
Åter i Örebro cirka 19.00. Max 48 deltagare.
med vacker natur och riktig ”havskänsla” ute på HjälPris: 775 kr
maren. Vi börjar med kaffe och smörgås vid Hjälmare
Ansvariga: Karin Johansson 073-424 58 87,
Docka och får lite information om dockan och kanalen.
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Därefter går vi ombord på Gustav Lagerbjelke. Vår
skeppare guidar oss under hela resan. Han berättar dels
om Hjälmare Docka men också om kanalen och dess
Qvarnstensgruvorna
historia.
och Mariestads industrihistoria.
Resan över Hjälmaren tar cirka 4 timmar. Svartån tar oss
Onsdag 24 april kl 07.30-18.30
Vi åker direkt till Minnesfjället i Lugnås strax utanför Ma- via slussning till Hamnplan där resan slutar. Under resan
riestad för att besöka Europas enda kvarnstensgruva som serveras lunch samt eftermiddagskaffe.
Avresa från Fredsgatan 09.30 och Eurostop 09.45.
är öppen för publik. Till gruvorna får vi gå en 700 meter
Åter i Örebro cirka 16.30 OBS! Resan avslutas vid
lång promenad (ej lämpligt för rullator). Vid gruvan
Hamnplan. Max 48 deltagare.
dricker vi förmiddagskaffe och får sen lyssna på guidens
berättelse om hur brytningen av kvarnstenar började just Pris: 670 kr
Ansvariga: Anders Westergren 070- 380 45 77,
här på 1100-talet och växte till en verksamhet som var
större än all industri i Mariestad sammantaget på 1850-ta- Hans Axelsson 070-680 23 69
let. Vi får också gå in gruvan tillsammans med guiden.
Efter lunch besöker vi Vadsbo museum i Mariestad och
får veta mer om de industrier som är förknippade med
staden. Före hemfärd blir det eftermiddagskaffe i Köksflygeln till residenset där landshövdingen förr bodde.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro 18.30. Max 48 deltagare.
Pris: 600 kr
Ansvariga: Gertrud Åsman 070-449 73 56,
Hans Axelsson 070-680 23 69

De kristna vikingarna i Varnhem.

Torsdag 2 maj kl 08.30-18.00
Varnhem är en kulturell pärla utöver det vanliga, beläget vid Billingens sluttning. Genom ett stort arkeologiskt arbete börjar dess äldsta historia visa sig för oss.
Här har hittats en kyrkoruin från 900 talet, troligen
Sveriges äldsta kyrka, dessutom en grav med en namngiven person, Kata.
Vi börjar med ett besök på Västergötlands museum där

Lantbruksmaskinernas utveckling

Torsdag 9 maj kl 08.00-18.30
Vid Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar kan vi kan ta
del av utvecklingen inom lantbruket/skogsbruket och
livet på landet under 1900-talet första hälft.
Vi börjar med förmiddagskaffe och får information
om museet för att sedan få guidning genom lokalerna.
Lunch intar vi vid Brunneby Musteri och det finns
även tid för att handla i butiken.
Efter lunch beger vi oss mot Väderstad, strax väster
om Mjölby. Här besöker vi Väderstad AB som har
varit epokgörande när det gäller nyskapande inom
lantbruket och då främst på redskapssidan.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och från Eurostop 08.15.
Åter i Örebro cirka 18.30. Max 48 deltagare.
Pris: 500 kr
Ansvariga: Hans Axelsson 070-680 23 69,
Anders Westergren 070-380 45 77
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som huvudpersoner. Vi får också ta del av världens
Mariedammsleden och gruvorna
mest omfattande samling av Marie Kröyers verk som
Fredag 10 maj kl 08.45-16.30
Claes Moser har lyckats förvärva och nu finns på
Vi väljer att gå en del av de lokala lederna i länet. Vi
Villa Akleja. Efter föredrag och visning får vi avnjuta
går cirka 4,5 km på leden och pratar om alla de gamla
gruvorna som finns där. De har först brutits för lokala en lunchtallrik och ett glas vin hos värdparet på Villa
Akleja. Därefter gör vi en stadsvandring med guide i
verksamheter, sedan av Finspångs bruk, som ligger
Vaxholm som avslutas med ett konditoribesök.
cirka 5 mil därifrån. Ägandet gick över till Skyllbergs
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
bruk, som behövde fler egna gruvor. Båda dessa bruk
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 43 deltagare.
är fortfarande i drift. Den gamla järnframställningen
upphörde för cirka 100 år sedan. Malmen från gruvor- Pris: 980 kr
Ansvariga: Marianne Lernvik 076-112 51 17,
na kördes ned till Trehörnings masugn. Där kommer
vi att äta kolbullar till lunch. I trakten finns länets enda Karin Johansson 073-424 58 87.
gruva som är igång, Zinkgruvan, sedan alla de mer
än 100 järngruvorna i länet har lagts ned. Vi besöker
Ryttmästarbostället
Zinkgruvan för att få en bild av storskalig gruvdrift.
Tisdag 21 maj kl 08.30-18.00
Var och en tar med sig termos och fikabröd.
Första stopp i Mariestad och dricker förmiddagskaffe
Avresa från Fredsgatan 08.45 och Eurostop 09.00.
på anrika Lundstedts konditori. Framme vid RyttmäsÅter i Örebro 16.30. Max 48 deltagare.
tarbostället möter kavallerimajoren Bernhard Englund
Pris: 330 kr
upp i karolinsk ryttmästaruniform. Vi får titta in i
Ansvariga: Anders Westergren 070-380 45 77,
ryttartorp från Carl Xl:s tid och soldattorp som visar
Pelle Führ 070-510 95 61
Raskens miljö och tid, friska upp minnena om Sveriges historia från Vasa till Rasken innan vi går in i Erik
Dahlbergs skapelse Ryttmästarbostället m/1687. Där
Zarah, Strutsar och Gó Glass
kommer vi att serveras en gammaldags buffé, få en tur
Tisdag 14 maj kl 07.15-18.30
i huset. På resan hem bjuds frukt i bussen.
Vårt första mål är Zarah LeanAvresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
dermuseet i Häradshammar.
Åter i Örebro 18.00. Max 48 deltagare.
Efter förmiddagskaffe får vi
Pris: 850 kr
åter chansen att höra 82-åriAnsvariga: Gertrud Åsman 070-449 73 56,
ga Brigitte Pettersson, kåsera
Marianne Lernvik 076 -112 51 17
livfullt om sina år som fans,
sekreterare och vän till Zarah
Leander. Missa inte det! Efter kåseriet finns tid att beSiljan runt
söka museet som initierades av Brigitte Pettersson som
Torsdag 23 maj kl 06.30-21.00
också donerat delar av sin unika Zarah Leander-samling. I tidig morgonstund åker vi mot Dalarna där vårt
Nästa besök gör vi på Vikbolandets struts. Där får vi en första stopp blir Hildasholm, Drottning Viktorias
guidad tur bland strutsarna medan vår lunch på struthusläkare Axel Munthes hem. Här dricker vi förmidskött grillas på kolgrillen. Lunchen avslutas med kaffe
dagskaffe och får sedan en guidad visning av hemmet.
och kaka bakad på strutsägg. Efteråt finns tid att handla Här ansluter också vår guide, Agnetha Björkman, som
i gårdsbutiken. Vi vänder färden hemåt igen men gör ett sedan guidar oss runt Siljan. Nästa stopp blir i Tällberg
stopp i Hjortkvarn för kaffe och Gó Glass.
där vi beser den gamla hembygdsgården vid Holen
Avresa från Fredsgatan 07.15 och Eurostop 07.30.
samt stannar till vid Klockargårdens hemslöjd. Efter
Åter i Örebro 18.30. Max 48 deltagare.
rundtur i Rättvik intar vi lunch vid Stiftsgården
Pris: 655 kr
Nästa topp är Nusnäs där vi får se hur dalahästar
Ansvariga: Gertrud Åsman 070-449 73 56,
tillverkas. I Mora blir det också bussightseeing. Vid
Karin Johansson 0734-24 58 87
passagen till Sollerön ser vi fäbodar och avnjuter
lite musik. Turen runt sjön avlutas vid Moskogen i
Villa Akleja och stadsvandring i Vaxholm Leksand där vi intar eftermiddagskaffet.
Avresa från Fredsgatan 06.30 och Eurostop 06.45.
Torsdag 16 maj kl 07.30-19.30
Åter i Örebro cirka 21.00. Max 47 deltagare.
Konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser och
hans fru Sanna välkomnar oss till sitt privata hem Villa Pris: 870 kr
Ansvariga: Hans Axelsson 070-680 23 69,
Akleja. Efter en kopp kaffe/te bjuder Claes Moser in
Karin Johansson 073-424 58 87
oss till ett färgsprakande sekelskiftesevenemang med
värdparet Acke och Eja, Zacharias Topelius dotter,
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mitt
på
Östgötaslätten
i
Boställets
vedugnsbageri.
Vi
Uppsala - med kunskap och humor
äter av deras brödbuffé, att tänka på vid morgonens
Tisdag 28 maj kl 07.00-17.00
frukost. Vår guide är med från Bostället och vi börjar
Vi inleder dagen i Uppsala
Linköpingsturen med stadsvandring med besök i dommed kaffe och smörgås. Unkyrkan. Efter lunch får vi en mer övergripande bild
der dagen ser vi Gamla Uppav Linköping, genom en bussrundtur med ett stopp
sala kungshögar och kyrkan
vid Trädgårdsföreningen. Gamla Linköping nästa,
med Celsius grav och Svedär vi efter en kort guidning får egen tid att vandra
riges äldsta möbel. Bussen
runt bland de gamla byggnaderna och avslutar med
åker genom Pelle Svanslös
eftermiddagskaffe på Dahlbergs café. Vi åker därefter
kvarter upp till slottet som
mot Örebro med stopp vid Bergs slussar för att ströva
beses från bussen liksom
omkring i slussområdet.
utsikten över botaniska trädAvresa från Fredsgatan 07.45 och Eurostop 08.00
gården. Om renoveringen är
Åter i Örebro cirka 19.45. Max 47 deltagare.
klar så besöker vi Carolina Rediviva med Silverbibeln,
Pris: 670 kr
Mozarts originalnoter, Carta Marina mm.
Ansvariga: Anders Nilsson 0738-25 47 51,
Vi ser domkyrkan med Gustav Vasas grav, Erik den
Karin Johansson 073-424 58 87
Heliges skrin, Swedenborgs grav med mera. På Gustavianum upplever vi den unika anatomiska teatern från
1663. I Linnés hus och trädgård möter vi självaste Carl
En ekologisk
von Linné som visar sina blommor och berättar om sitt matresa
liv. Linné personifieras av Hans Odöö. Lunch äter vi i
Tisdag 18 juni
gammal fin Uppsalamiljö.
kl 07.30-18.45
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Stolt Mat i Sörmland är
Åter i Örebro cirka 17.00. Max 48 deltagare.
ett spännande utvecklingsPris: 790 kr
projekt som samlar bland
Ansvariga: Karin Johansson 073-424 58 87,
annat de som arbetar med
Marianne Lernvik 076-112 51 17
mat i någon form. Vi ska besöka några som arbe-

Krampen, Sovjet och Malingsbo

Tisdagen 11 juni kl 08.00-18.30
Mindre än 6 mil från Örebro låg ett stort sovjetiskt
fångläger i slutet av andra världskriget. Så nära oss var
då en av krigets hemskheter. Upp till 300 personer
fanns där mitt i skogen. Numera är det något mer
välkänt och flera böcker har skrivits om lägret. På väg
mot Krampen stannar vi i Spannarboda, fikar och får
höra hur det är att bo på gränsen till det obebodda.
Efter att ha tittat på ”ingenting” men fått höra mer om
lägret far vi genom Riddarhyttan till Baggå där vi får
en amerikansk lunch.
Efter lunch väntar Malingsbo, ett före detta brukssamhälle, där vi möter vår guide. Vi besöker den lilla brukskyrkan där vår guide berättar om bruksägarklassens
liv. I bygdegården får vi eftermiddagskaffe.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.
Åter i Örebro 18.30. Max 46 deltagare.
Pris: 620 kr.
Ansvariga: Pelle Führ 070-510 95 61,
Anders Westergren 070-380 45 77

Linköping – forntid och nutid

Torsdag 13 juni kl 07.45-19.45
Innan vi kommer fram till Linköping blir det kaffe

tar med ekologiskt närproducerat under vår matresa
i Sörmland. Först åker vi till Gula Industrihuset i
Stallarholmen där vi hittar Printz bageri. Vi får här
tid för kaffe, se oss runt bland företagen, och besöka
konstnärer bland annat Lena Linderholms butik. Efter
en kort resa kommer vi till Hornuddens trädgård som
ligger en bit utanför Strängnäs med utsikt över Mälaren. Här blir det information samt lunchen ”Smaka
på Hornudden”. Matresan fortsätter mot Hälleforsnäs
och Jürss ostar. Vi får information om ostar och möjlighet att handla i ostbutiken – kanske då Sörmlands
ädel, Tomme, Linnéa eller någon annan sort. Fyllda av
ostkunskap och kanske ostar fortsätter vi nu till Magdakullan i Näshulta. Gården bedriver ekologisk djurhållning med sina rödkullor och därmed är också odlingen ekologisk. Vi får här förutom kaffe lära oss lite
om rödkullorna vid en kortare kovandring. Butik finns
med köttprodukter och lite till. Efter detta återstår
bara hemresan till Örebro. Möjligheter finns att handla
bland annat bröd, grönsaker, ost, kött och korvar så ta
med kylväska. Allt är ekologiskt producerat.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 18.45. Max 48 deltagare.
Pris: 650 kr
Ansvariga: Anders Nilsson 073-825 47 51,
Karin Johansson 073-424 58 87
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Flerdagsresor

Bohuslän – ett saltstänkt landskap

Fredag – Söndag 14 – 16 juni
Dag 1 åker vi i Evert Taubes fotspår och ser de platser
som inspirerat till visorna om Bohuslän. Vidare över
Malö Strömmar och till Akvarellmuseet i Skärhamn, Klädesholmen - sillkonservernas ö och Sundsby Säteri.
Dag 2 följer vi kustlandskapet norrut mot Smögen med
den berömda bryggan och Hunnebostrand där man brutit och lastat sten som exporterats ut i världen. Vi fortsätter via Ulebergshamn, Bovallstrand och Hamburgsund till
Fjällbacka. Här njuter vi av mat och närheten till havet på
Bryggan Stora Hotellet. Vi åker vidare till hällristningarna
i Vitlycke, bronsåldersbyn och museet.
Dag 3 åker vi Gullmarsfärjan över Gullmarsfjorden, och
fortsätter till Lysekil. Där tar vi en promenad på den
vackra släta graniten på Stångehuvud. Vi åker vidare mot
Skaftö – TV-seriens Saltön och äter lunch på Rågårdsviks

pensionat. Vi upplever också det genuina fiskesamhället
Grundsund med många kända platser från Saltöserien.
Dagen avslutas med räksmörgås på den gamla anrika
badorten Gustavsberg.
Vi bor på Bohusgården i Uddevalla. Middag dag 1 äter vi
på Bohusgården och middag dag 2 blir en bohuslänsk
gourmetupplevelse på Musselbaren i Ljungskile.
I resan ingår bussresa, plats i tvåbäddsrum, all mat, utflykter, entréer och lokal guide alla dagar. Enkelrumstillägg: 600 kr/person
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 47 deltagare.
Pris: 3 950 kr
Ansvariga: Karin Johansson 073-424 58 87,
Hans Axelsson 070-680 23 69.

Kalendarium
Januari

23 Bowling
26 La Boheme
28 ACTIC 			
30 Bowling 			
31 Ljuva 60-tal 		

4
8
5
4
3

Februari

1 Jubileumsrevyn
Stora Snurren 		
4 Gerd Göran 		
5 Canasta 			
6 Olaus Petri kyrka 		
6 Bowling 			
11 Johnson Metall 		
13 Sveriges Radio 		
13 Bowling 			
15 Gastspel 			
18 Teatervandring 		
19 Canasta 			
27 Borgen 			
27 Bowling 			
28 Magiskt årsmöte

Mars

7
5
4
5
4
5
5
4
7
5
4
5
4
3

4 Experimentlägenheten I 5
5 Örebro Airport 		
7
5 Canasta			
4

6 Elgerigården I 		
6 Bowling 			
8 Mordgåta i Lerbäck
11 Trädgårdarna 		
12 Riksdagshuset
och Nationalmuseum
18 Idrottshuset 		
19 Canasta 			
20 Elgerigården II 		
25 Centralpalatset 		
27 Sveriges Television
28 Sportentreprenören
Gåvert Wååg 		
29 Kärlek med förhinder

April

5
4
7
6
9
6
4
5
6
6
3
7

1 Bovieran 			
6
4 Från svavelbruk
till vattenbruk 		
8
5 Vårfåglar i vår närhet
4
8 Odd Fellow I 		
6
9 Författarcafé 		
4
10 Orgeln i St. Nikolai
6
11 Fars i Lerbäck 		
8
15 Experimentlägenheten II 5
18 Vårfåglar i vår närhet 4
24 Qvarnstensgruvorna
9
25 Stor artist i litet format 3

Maj

2 De kristna vikingarna
3 Vårfåglar i vår närhet
6 Odd Fellow II 		
7 Hjälmare kanal 		
8 Bakgårdsvandring
på Väster 			
9 Lantbruksmaskinernas
utveckling 			
10 Mariedammsleden
14 Zarah 			
16 Villa Akleja 		
21 Ryttmästarbostället
23 Siljan runt 		
28 Uppsala 			

9
4
6
9
6
9
10
10
10
11
11
11

Juni

3 Ramslök och
Dag Hammarskjöld
4 Boo slott 			
11 Krampen, Sovjet
och Malingsbo 		
13 Linköping 			
14-16 Bohuslän 		
18 En ekologisk matresa

8
8
11
11
12
11

