Örebro
Hösten 2020

Program

Med hopp om en ljusare höst
Vi lever i ovissa tider där mycket av vardagen
inte är sig lik. Coronaviruset får vi nog leva
med ett bra tag till.

Men vår katalog innehåller det som vi hoppas
ska kunna genomföras och bli till glädje och
nytta för alla oss aktiva seniorer.

Månadsmöten Aktiviteter

Studiebesök

Resor

Minnen av duon som trollband det svenska folket
under 60-, 70- och 80-talen.

Karlslunds Hembygdsförening guidar oss runt i
Kvarnområdet.

Vi följer ålynglets väg genom våra trakter med början
vid Slussen.

Sidan 3

Sidorna 3-6 

Ostens historia, anekdoter
och presentation av de olika
ostfamiljerna.

Sidorna 7-10

Sidorna 10-15

Hur anmäler du dig? Hur betalar du? Sidan 2
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Vi har vår expedition i Föreningarnas Hus,
Slottsgatan 13, öppen måndag-torsdag 17
augusti – 3 december 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

Så anmäler du dig
-Via hemsidan, orebro.aktivaseniorer.com eller på anmälningsblanketten som skickas in.
-Anmälan ska vara inne senast den 11 juni 2020.
-Viktigt att prioritera önskemålen.
-Är ni två – gör paranmälan på hemsidan eller skicka in
blanketterna i samma försändelse.
-Har du assistent? Den måste anmälas på blanketten och
kostnaden står du för.
-Besked om anmälningsstatus skickas via e-post eller brev
efter lottningen.
-Det går också att anmäla sig i efterhand.
-Anmälan är bindande 35 dagar innan genomförandedatum.

Aktiva Seniorer Örebro samarbetar med
Kulturens Bildningsverksamhet.

Så betalar du
-Betalning sker via faktura som skickas till din e-post eller
med vanlig post.
-Bankgiro 5080-6520 ANGE OCR-NUMMER. 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.
-Har anmälan blivit bindande ska den betalas. Kan expeditionen sätta in en reserv, får du pengar tillbaka. Avboka
gärna din reservplats om du inte vill att vi ska ringa dig.
-Vi reserverar oss för ev ändringar i programmet.

Aktiva Seniorers styrelse i Örebro
Inger Beijer, ordförande
Ulla-Liss Lofjell, vice ordförande
Leif Johansson, kassör
Hans Axelsson, sekreterare
Lars Ekström			
Karin Johansson		
Sofia Loodh			
Anders Holm 			
Kjell Nilsson		

Viktig information
-Parkering vid Eurostop ska ske vid träden mitt emot hamburgerrestaurangen Max. Bussen hämtar vid parkeringsfickan närmast infarten till Euorstop.
-Parfymfritt! För att alla ska kunna ha behållning av våra
arrangemang ber vi er vara parfymfria.
-Olycksförsäkring! Som medlem i Aktiva Seniorer är du
olycksfallsförsäkrad i alla våra aktiviteter samt även under
färd till och från vår verksamhet. Försäkringsbolag är Folksam.

070-644 97 67
070-288 77 73
070-524 58 01
070-680 23 69
076-027 13 22
073-424 58 87
070-400 96 50
070-718 34 40
070-542 10 05

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.

I coronatider…
...är det mycket som inte är sig likt. Inte för
någon. Det är heller inte lätt att som förening
planera och genomföra aktiviteter, som vi inte
vet om de kan bli av.
I denna katalog hittar du det vi vill genomföra.
Anmäl dig till det du är intresserad av.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner till fullo – vara hemma vid minsta sjukdom, social distansering,
god handhygien mm.

Vid inställda aktiviteter meddelas du direkt om
detta, vi informerar på hemsidan och avgifter
betalas tillbaka. Precis som vi har gjort under
våren!
Om det känns osäkert att lämna önskemål redan nu, kan man alltid försöka senare – med
en viss risk att det kanske inte finns plats.
Det händer dock ofta att återbud kommer och
reserver kallas in.
Vi hoppas på en vanlig och trevlig höst!

																													

Månadsmöten
Hasse och Tages
kulturskatt
Torsdagen den 24 september
Hasse och Tages kulturskatt är
stor. Emma Andersson från Studieförbundet Vuxenskolan har valt
ut guldkorn från herrarnas breda
karriär. Det blir klassiska nummer
som Gamle man och Om sannolikhet, men även unika historier och
anekdoter som roar. Föredraget
varvas med film, musik, bilder och
samtal. Kom och minns duon som
trollband det svenska folket under
60-, 70- och 80-talen.
50 kr
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Torsdagar 14-16 Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16. Entré med kaffe och bröd.
Nyhet kortbetalning eller kontant betalning. Ingen föranmälan.

Cabaret 5
Torsdagen den 29 oktober
En favorit i repris!
Vi vill åter låta er uppleva fantastisk
musik av Isak Björklund, Marcus
Mattsson, Stefan Månsson, BG
Augustini och sist men inte minst
den underbara sångerskan Ida
Blomqvist. Musiken de framför får
aldrig glömmas, varken jazzlåtar
eller schlagers.
Här kan vi verkligen bjuda på en
feel-good eftermiddag!
50 kr

Ljuva 60-talet med
Lekebergs Revysällskap
Torsdagen den 26 november
I tidstrogna kläder och frisyrer får
vi följa med Lekebergs Revysällskap på en musikalisk nostalgitripp.

Härliga låtar från dansbanor, Folkets Park och Melodiradion tar oss
tillbaka till det ljuva 60-talet. Toner
från ungdomen!
50 kr

Årets Lucia-konsert
Onsdagen (Observera dagen!)
den 9 december
Vi är så glada att kunna bjuda in
till Lucia-konsert med Karolinskas
Kammarkör åter igen! Under ledning av Björn Johansson ger kören
oss den varma adventsstämning,
som vi alla önskar.
100 kr

Aktiviteter
Örebro växer: Få reda på mer om…
Örebros framtid Snabbussarna

Fredag 25 september
Hur skall Örebro hantera en åldrande befolkning, åt vilka håll kommer
stan att växa, hur skall vi förse inflyttade med bostäder, barnomsorg? Frågorna är många. Kommunstyrelsens
ordförande Kenneth Handberg ska
ge oss en bild av hur lösningarna kan
tänkas bli.
100 kronor

Fredag 30 oktober
Ullis Sandberg kommunalråd med
ansvar för samhällsbyggnad, anser
.att med bättre och snabbare kollektivtrafik kommer fler välja att resa
kollektivt. Det är genom BRT-projektet som vi kan säkra snabbare kollektivtrafik. En het potatis i Örebros
framtida tillväxt eller inte. 100 kronor

Start kl 09.30 med fika, föredraget pågår mellan kl 10-11. Vi håller
till i Filadelfiakyrkan Slottsgatan 16. Lokalen har hörselslinga.

Framtidens vård

Fredag 20 november
Vi får stifta bekantskap med vår
nye hälso-och sjukvårdsdirektör
Jonas Claesson.
Undringarna och frågorna är nog
många beträffande framtidens
sjukvård.
			100 kronor

Ansvariga:
Anders Holm
Annica Rydbecker

070-718 34 40
070-279 30 46
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Den klassiska orkestern
Hjärt-lungräddning med
Onsdag 16 september kl 08.30–12.30 hjärtstartare, livsviktig kurs.
Föreläsning kommer att genomförTisdag 29 september kl 09.00–12.15

Stavgång
Tisdag 8 september kl 14-15

Välkommen till en trevlig promenad i
vackra omgivningar tillsammans med
ett gäng aktiva seniorer. Vi ordnar
stavgång vid tre tillfällen: tisdagen 8
september, tisdagen 15 september och
torsdagen 1 oktober.
Ta med egna stavar. Vi träffas vid
parkeringen vid Naturens hus och väljer
där riktningar för en dryg timslång
vandring. Vill du fika efteråt finns café i
Naturens hus.
Pris: 90 kronor för tre tillfällen.

Ansvariga:
Eva Gert 070-401 12 17
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

as av Linn Elvkull. Linn är anställd i
Svenska Kammarorkestern som alternerande stämledare i violastämman
sedan 1991 samt undervisar på musikhögskolan vid Örebro Universitet
och kulturskolorna i Örebro och Nora.
Aktiviteten inleds med en föreläsning
då Linn både muntligt och med musikexempel 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 konserthuset för
att Mitt i orkestern vara med om
repetition inför onsdagens konsert
med Svenska Kammarorkestern och
troligen Martin Fröst som dirigent.
Lokal: Pelarsalen på Kulturskolan,
Vasagatan 9, Örebro
Pris inklusive kaffe med Linns smörgås
och kaka: 200 kr Max 30 deltagare.

Ansvariga:
Anders Nilsson 073-825 47 51,
Karin Johansson 073-424 58 87
Försvaret som försvann
– Vad kom istället?
Onsdag 23 september kl 14–16

Överstelöjtnant Bosse Carlsson berättar.
Samling i Föreningarnas Hus.
Pris: 75 kr, kaffe ingår (max 30 deltagare)

Ingen konst
Tisdag 15 september kl 16-19
Onsdag 16 september kl 16-19

Denna svarta komedi med skådespelarna Eva Ahremalm och Lasse Forss
har många bottnar och utspelar sig i
en trailerpark i Kalifornien. Där lever
Maud bland sina loppisfynd. En i hennes tycke gräsligt ful tavla kan vara ett
värdefullt verk av Jackson Pollock! En
av New Yorks främsta konstexperter,
Lionel Percy, ska avgöra den saken. Är
tavlan äkta?
Efter föreställningen serveras en burgare, vatten, kaka. Vin finns att köpa.
Plats: Lilla Kvartersteatern,
Sturegatan 22, Örebro
Pris: 350 kr. Max 28 deltagare

Ansvariga:
Inger Beijer 070-644 97 67
Annica Rydbecker 070-279 30 46

Ansvariga:
Inger Bergane 070-668 94 40
Inger Gröndahl 073-545 77 27

Mer än 15 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp. Det
finns möjlighet att rädda en människas
liv genom att snabbt larma och starta
hjärt-lungräddning i väntan på ambulans.
Med hjälp av en hjärtstartare ökar
chanserna till överlevnad ytterligare.
Hjärt-lungräddning ger dig kunskap i
första hjälpen vid hjärtstopp. Johanna Johnte från Röda Korset håller i
utbildningen.
Korta teoripass varvas med många
praktiska övningar Fikapaus med en
god smörgås ingår
Lokal: Aktivitetsrummet, Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A.
Max: 14 deltagare.
Pris: 160 kr

Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Malou Lubell 072-888 16 02
Möte med en forskare
Onsdag 7 oktober kl 14–16

Doktor Erik Schwarz forskar om diabetes. Han kommer att reda ut begreppen och berätta om sin forskning.
Samling i Föreningarnas Hus.
Pris: 75 kr, kaffe ingår (max 30 deltagare)

Ansvariga:
Inger Bergane 070-668 94 40
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73

Drottningen
och hennes ”pöjk”
Måndag 28 september kl 14–16
Lars-Åke Karlsson berättar historien om hur Karl XIII:s hustru

Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp tog med sig en ”pöjk”

från Örebro till Stockholm. Vad
blev det av honom?
Samling i Föreningarnas Hus.

Pris: 75 kr, kaffe ingår (max 30 deltagare)

Ansvariga:
Inger Bergane 070-668 94 40
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

Järntorget i Örebro
Måndag 12 oktober kl 14–16

Sven-Erik Ardhage, tidigare journalist
på NA, tar oss med på en visuell resa
runt Järntorget.
Samling i Föreningarnas Hus.
Pris: 75 kr, kaffe ingår (max 30 deltagare)

Ansvariga:
Inger Bergane 070-668 94 40
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

																													
Beethoven 250 år - med
Ostarnas spännande värld
Tisdag 20 oktober kl 15.00–16.30 Wirénkvartetten
Även om ost är något vi tar förgivet
Fredag 6 november kl 17–19
idag, så finns det mycket kvar att lära
sig. Kristina och Johanna från Örebro
Ost tar oss med till ostarnas spännande värld. De berättar lite om ostens
historia, anekdoter och de presenterar
de olika ostfamiljerna. Vi provar sex
olika ostar, olika kex och marmelader.
Cider eller bubbelvatten serveras.
Lokal: Svarta Örns lokaler, Köpmangatan 1 (ingång bredvid Kaffe-/
teaffären).
Pris: 210 kr. Max 50 deltagare.

Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72,
Karin Johansson 073–424 58 87

Artificiell intelligens (AI) –
hur påverkas framtiden?
Tisdag 3 november kl. 10.00–11.30

Artificiell intelligens (AI) är ett av vår
tids mest expansiva och fantasieggande områden. Professor Amy Loutfi,
Örebro universitet, besöker oss och
berättar om sitt arbete och sin forskning inom AI. Vi får veta vad AI är,
dess möjligheter, begränsningar och
risker. Hon kommer även att beskriva
hur robotar kan förändra såväl industri
som samhälle.
Lokal: Föreningarnas Hus, Ateljén,
Slottsgatan 13 A.
Pris: 125 kr- Max 60 deltagare.

Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87,
Kjell Nilsson 070-542 10 05
Vegetarisk festbuffé
Fredag 6 november kl 09-13

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. Matkostnad 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

Du skall känna dig varmt välkommen
till hyllningskonserten Beethoven - 250
år. Wirénkvartetten, som består av
Linn och Hans Elvkull, Roger Olsson och Hanna Thorell från Svenska
Kammarorkestern, spelar stråkkvartett
Op. 132, en av de sista kvartetterna
Beethoven komponerade.
Konserten är cirka 50 minuter och
inleds med en introduktion av Linn
Elvkull. Efter konserten äter vi en
vegetarisk gulaschsoppa och smörgås.
Lokal: Svarta Örns lokaler, Köpmangatan 1 (ingång bredvid Kaffe/te
affären).
Pris: 250 kr. Max 50 deltagare.

Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87,
Anders Nilsson 073-825 47 51
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PUB-kväll i Valvet
Onsdag 18 november kl 18.30-21.00

Nu bjuder vi in till en PUB-kväll. Vi
går ner i Valvet, Odd Fellow-huset för
trevlig pubkväll med underhållning
och musikquizz med Leffe Palmroth.
I en mysig miljö får vi trivas, umgås,
äta en matig pubtallrik och dricka gott
vin eller öl. Öl och vin köper var och
en på plats.
Lokal: Valvet, Odd Fellow-huset, Köpmangatan 7.
Max 65 deltagare.
Pris: 250 kr

Ansvariga:
Karin Johansson 073 -424 58 87,
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Författarcafé med Louise
Boije af Gennäs
Tisdag 10 november kl 14-16

Efter att vi tvingades skjuta upp
besöket i våras på grund av coronapandemin hälsar vi nu Louise Boije av
Gennäs välkommen. Hon är författare
till Motståndstrilogin som delvis utspelar sig i Örebro. Motståndstrilogin
bjuder på mycket spännande läsning,
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
bland annat Rederiet. Efter författarföredraget serveras kaffe med hembakt
bröd.
Lokal: Ljusgården Filadelfiakyrkan
Slottsgatan 16. (Max 120 deltagare)
Pris: 185 kr

Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56,
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Röda viner från
olika delar av världen
Tisdag 24 november kl 15.00–17.00
Nyfiken på vin? Vi provar sex goda
viner från olika delar av världen. Hur
påverkas smaken av druvan den är
gjord av? Vilken betydelse har klimatet
och jordmånen för smaken på vinet?
Varför är vissa viner så mycket dyrare
än andra? Hur gör man när man skall
prova vin? Barbro Bergfeldt har varit
aktiv Munskänk i över 25 år och hjälper
oss att dofta, smaka och prova några
av hennes röda favoritviner. Vi äter en
liten ost- och brödtallrik till vinerna och
diskuterar frågor som vi har.
Lokal: Svarta Örns lokaler Köpmangatan 1(ingång bredvid Kaffe-/teaffären).
Pris: 325 kr. Max 50 deltagare.

Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87,
Anders Westergren 070-380 45 77
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Vegetariskt julbord
Fredag 4 december kl. 09.00–13.00
Hur gör man med julbordet när någon
i familjen är vegetarian och någon
inte vill ha så mycket kött? Kanske är
lösningen att välja sådant som alla faktiskt vill äta till jul utan att göra det för
komplicerat. Vi gör en vegetarisk vari-

ant på julbord där vi hämtar kryddor

och smaker från den traditionella

julmaten. Vi avslutar med att äta den
goda julbuffén
Matkostnad 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

Studiecirklar
Bokcirkel
- Kvinnliga Nobelpristagare

Måndag 31 augusti, 28 september, 26 oktober och 30 november
kl 10–12
Tycker du om att läsa eller lyssna på

böcker och vill diskutera det du läst
med andra? Då är du välkommen
till vår Bokcirkel. Vi träffas vid fyra
tillfällen och samtalar om den bok vi
läst. Höstens tema är kvinnliga Nobelpristagare och vi börjar självklart
med Selma Lagerlöf och Gösta Ber-

lings saga. Fikapaus tar vi i caféet där
var och en handlar det den vill ha.
Lokal: Hälls konditori, Olaigatan.
Pris: 50 kr Max 8 deltagare.

Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 072-622 32 72
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Från forntid till Fröst

Onsdag 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, och 11/11
kl 09.00 – 11.15

Föreläsningarna 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 kulturskolorna i Örebro och
Nora. Hon är också ordförande i Örebro Kammarmusikförening.
Linn kommer att, med uppdelning på 5 tillfällen på 2 tim.
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.

Kvinnors musik
och dess utveckling
Onsdag 25/11, 2/12 och 9/12
kl 09.00-11.15

Berättelser om kvinnor i musikhistorien och konsten, från medeltid till
nutid och vägen till den jämställda
konserten presenteras av Linn Elvkull
på ett lättsamt sätt med musikexempel, bilder och tidsenligt ﬁka. Linn
är musiker och pedagog, anställd i

Smörgås, operatårta och kaffe.
5. 1900-tal, modernismen, Svenska Kammarorkestern
och nutid.
Smörgås, solskenstårta och kaffe.
Lokal: Pelarsalen på Kulturskolan, Vasagatan 9, Örebro
Pris för föreläsningsserien: 690 kr. Max 35 deltagare.
Kaffe med bröd 50 kr tillkommer och betalas vid varje
kurstillfälle.

Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Nilsson 073-825 47 51

Svenska Kammarorkestern som alternerande stämledare i violastämman
sedan 1991, samt undervisar på musikhögskolan vid Örebro Universitet
och Örebro och Nora Kulturskola.
Del 1: Från nunnor till primadonnor.
Fika: Smörgås med ost och grönsaker, Cajsa Wargs fruktkaka, kaffe/te.
Del 2: 1800-talets salongskultur
Fika: Smörgås med ost och grönsaker, Puccinis Tosca-kaka, kaffe/te.
Del 3: Pionjärer.

Fika: Smörgås med ost och grönsaker, brownie med grädde, kaffe/te.
Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13
A
Max 30 deltagare.
Pris: 500 kr för hela serien.
Fikapris: 50 kr betalas vid paus i
föreläsning.

Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Nilsson 073-825 47 51
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I alla studiebesök ingår kaffe med tilltugg (om ej annat anges).
Vissa företag med förhöjd säkerhet kräver namnlista.

Studiebesök

Professorns nostalgiutställning
– för seniora tekniknördar
Måndag 31 augusti
kl 14.00–16.00
Vi samlas vid Teknikhuset på Campus Örebro universitet. Där får vi
besöka en utställning av mekaniska
och elektroniska instrument och
apparater från tidigt 1900-tal tills
idag. Professorn kommer också
att hålla en föreläsning om utvecklingen på de områden som utställningen berör. Nostalgi för seniorer
i mogen ålder. Vi avslutar med att
dricka kaffe tillsammans. Buss 9
eller 10 hållplats Fakultetsgatan (9)
eller Universitetsplatsen (9 och 10).
Pris: 70 kr (max 10 deltagare)
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Bengt Momats 073-262 20 42
Örebro universitet
Onsdag 2 september
kl 14.00–16.00
Vi samlas i Nova huset ingång A
Aula Nova. Vår guide blir Jeanette
Andersson. Hon kommer att berätta om de byggnader på området
vi kommer att vandra igenom, om
tankar bakom design och arkitektur samt var olika institutioner och
utbildningar har sin hemvist. Vi
avslutar på Musikhögskolan och
dricker kaffe tillsammans i Café
Prego. Bussarna 9 och 10 går till
Universitetsplatsen. Därifrån är det
nära till Nova huset.
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Inger Gröndahl 073-545 77 27
Kvarnområdet i Karlslund
Måndag 7 september
kl 14.00–16.00
Karlslunds Hembygdsförening
guidar oss runt i Kvarnområdet. Vi
tittar in i den gamla kraftstationen,
får höra historien om den gamla
kvarnen samt besöker förening-

ens lokal ”Långkatekesen” där vi
intar vårt kaffe. Buss nr 7 går till
Karlslunds Herrgård. Från busshållsplatsen ca 500 m promenad till
kraftstationen, där vi samlas.
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Ann-Marie Sunneståhl 070-143 53 53
Galgbacken - en avrättningsplats i Örebro
Måndag 7 september
kl 14–16
Avrättningsplatsen, eller galgbacken som man sa förr, låg i sydvästra
hörnet av det som idag är djurkyrkogården i Adolfsberg. Samling vid
Adolfsbergs kyrka, Glomman 127.
Vi börjar med kaffe och under
tiden får vi höra berättelsen om
Galgbacken och kolerakyrkogården.
Besöket avslutas på djurkyrkogården för de som önskar.
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Inger Bergane 070-668 94 40
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

Historisk vandring på väster
Onsdag 9 september
kl 14.00–16.00
Från sinnesslöanstalt till geriatriskt
sjukhem. Hälso- och sjukvård för
unga och gamla. Vilken vård har
bedrivits och hur har den förändrats?
Inga Blomstrand guidar oss från
Hemtjänstens hus till Västra Mark,
Rostahemmet och Västra Sjukhemmet. Cirka 3000 steg.Samling utanför
Hemtjänstens hus, Älvtomtagatan
34. OBS! Inget kaffe ingår.
Pris: 50 kr (max 28 deltagare)
Ansvariga:
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Sofia Loodh 070-400 96 50

Ovolin – färg och byggnadsvård
Onsdag 16 september
kl 14–16
Hur gör man en traditionell linoljetemperafärg? Var får man tag på
det där gamla beslaget? Följ med till
Ovolin – färg och byggnadsvård i
Karlslund så får du reda på det och
mycket annat. Vi ser på utställningen om ”Närke i traditionella kulörer” och blir inspirerade och får
kunskap om traditionella färgsättningar och byggnadstekniker.
Samling utanför affären i Karlslund, Kvarnfallsvägen 8. OBS!
Inget kaffe ingår. Buss nr 7 går till
Karlslunds Herrgård.
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Konstvandring i Stadsparken
Torsdag 17 september
OBS! Dagen!
kl 14.00–16.00
Jesper Blåder tar oss med på en
vandring bland Stadsparkens alla
konstverk. Samling vid entrén till
Stadsparken, Floragatan 1.
Pris: 110 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Bengt Momats 073-262 20 42
Trädgårdarna i Örebro
Måndag 21 september
kl 14.00–16.00
Vi samlas vid entrén till Trädgårdarna, Hedgatan 55. Vi får en guidad
visning av ett vård- och omsorgsboende som är utformat för att stimulera till möten och utevistelse. Vi
avslutar visningen med gemensamt
fika. Om du ska åka buss dit, går
buss 1, 2 och 10 till Lundby. Stig av
vid hållplats Versgatan.
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Ann-Marie Sunneståhl 070-143 53 53
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Galleri Nord
Borgen 1 och 2
Centralpalatset
Onsdag 23 september
1 Onsdag 7 oktober
Onsdag 14 oktober
kl 14.00–16.00
2 Onsdag 21 oktober OBS! Det
kl 14.00–16.00
Joakim Granström från Galleri
går endast att välja ett alternativ! Samling på Bio Roxy, Olaigatan 19.
Nord kommer att presentera konst- kl 14.00–16.00
Vi går ner i biosalong 2, där journanärerna Camilla Pyk, måleri och
Vi träffas i entrén till före detta
listen Lisbeth Axelsson kommer att
Monica Funck, skulptur. Camilla
”Allehandaborgen” numera Clariberätta historien om CentralpalatPyk bor i London och är femte
on Collection Hotel Borgen. Där
set, om donatorn Adolf Lindgren,
generationen av konstnärsfamiljen
får vi en guidad tur i det unika och
om hans stiftelse och hur CentralPyk. Monica Funck bor i Lilla Edet. moderna hotellet som är inrymt i
palatset kom till.
Samling Storgatan 29.
de historiska lokalerna från familjen OBS! Trappa ingen hiss! Som
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Bergmans och Nerikes Allehandas
avslutning går vi till Föreningarnas
Ansvariga:
tid. Som avslutning dricker vi kaffe Hus på Slottsgatan 13 och dricker
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76 tillsammans på hotellet.
kaffe.
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Pris: 145 kr (max 28 deltagare)
Ansvariga:
Ansvariga:
Solsystemsmodellen
1 Sofia Loodh 070-400 96 50
Sofia Loodh 070-400 96 50
Onsdag 30 september
1 Inger Gröndahl 073-545 77 27
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
kl 14.00–16.00
2 Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Den 23 maj 2009 invigde Örebro
2 Ann-Marie Sunneståhl 070-143 53 53 Sveriges Radio
Astronomi en 2,5 km lång skalenMåndag 2 november
lig modell av solen och planeterna
kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
som sträcker sig genom hela centraVi träffas vid Sveriges Radios entré.
la Örebro. Här får vi en förståelse
Västra Bangatan 15. Vi får en
för hur vårt solsystem ser ut och
guidad rundtur, som kommer att ge
fungerar, samtidigt som vi får en
oss en bild av hur arbetet på en rarejäl promenad. ”Rymdpromenadiostation fungerar. Som avslutning
den”, som leds av Kjell Olausson,
Elgerigården 1, 2 och 3
går vi till Reiduns Café Järntorgsgaavslutas uppe på vattentornet
1 Måndag 12 oktober
tan 9 där vi dricker kaffe.
Svampen med kaffe och en fin
2 Måndag 19 oktober
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
utblick över hela solsystemet.
3 Måndag 26 oktober
Ansvariga:
Samling vid Olof Palmes torg.
OBS! Det går endast att
Sofia Loodh 070-400 96 50
Pris: 110 kr (max 18 deltagare)
välja ett alternativ!
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Ansvariga:
kl 14.00–16.00
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Vi träffas vid Ågatan 2, utanför El- Rådhuset i Örebro
Bengt Momats 073-262 20 42
gerigården. Familjen Sjögren hälsar Måndag 2 november
oss välkomna in i sitt hem. Gården kl 13.45–16.00 OBS! Tiden!
Bovieran
har varit Hjalmar Bergmans morRådhuset byggdes i mitten av
Måndag 5 oktober
föräldrars bostad. Medan vi dricker 1800-talet och rymde då bland annat
kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
kaffe kommer Karl-Gustav Sjögren stadens förvaltningar. Idag finns här
Bovieran är ett unikt och patentatt berätta husets intressanta histo- kommunens politiska ledning och
skyddat boende för 55+. Den geria. Nere i biblioteket lyssnar vi till
delar av kommunstyrelseförvaltningmensamma trädgården, på ca 1630 Elisabeth Sjögrens sanna berättelse en. I sessionssalen sammanträder
kvadratmeter, är helt inglasad och
om Hjalmar Bergman och Levi
kommunfullmäktige och även regiontemperaturstyrd. Här ryms tropisk, Rickson. OBS! Trappor ingen hiss! fullmäktige.
fransk, japansk och skandinavisk
Pris: 140 kr (max 20 deltagare)
Kommunalrådet Maria Haglund visar
miljö. Vi avslutar i caféet på Karls- Ansvariga:
oss runt i lokalerna och berättar om
lunds motionscentral. Samling vid
1 Sofia Loodh 070-400 96 50
den demokratiska processen. Samling
Gäddestavägen 26. Buss nummer 7. 1 Gun-Britt Andersson 073-020 38 76 Drottninggatan 9. Hiss finns!
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
2 Inger Gröndahl 073-545 77 27
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
2 AnnaKarin Holm 073-960 15 94 Ansvariga:
Inger Gröndahl 073-545 77 27
3 Birgitta Pauly 073-140 47 85
Inger Gröndahl 073-545 77 27
Ann-Marie Sunneståhl 070-143 53 53 3 Anita Stackeryd 070-513 05 78
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
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fjärrvärmeverket på Idrottsvägen
ArkivCentrum
37. OBS! Många trappor. OBS!
Onsdag 18 november
Inget kaffe ingår.
kl 14.00–16.00
Pris: 50 kr (max 28 deltagare)
Arkivarie Håkan Henriksson visar
Ansvariga:
oss runt i ArkivCentrums nya lokaBengt Momats 073-262 20 42
ler på Aspholmen. Vad är det som
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
gömmer sig i hyllorna? Samling
Epiroc (Atlas Copco)
Nastagatan 11, vägg i vägg med
Onsdag 4 november
Örebro Padelcenter. Buss nr 4.
kl 14.00–16.00
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
Samling vid stora entrén KlerkgaAnsvariga:
tan 21.
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Vi får information om företagets
Bengt Momats 073-262 20 42
historia och verksamhet
medan vi dricker kaffe i matsalen.
Därefter följer en guidad tur genom Kost och motion för äldre
fabriken. Parkering på Gustavsviks Måndag 16 november
kl 14.00–16.00
parkering (Obs betalplatser!).
På det som tidigare hette GymnasPris: 60 kr (max 22 deltagare)
tik och Idrottshögskolan (GIH),
Ansvariga:
numera institutionen för hälsoveAnnaKarin Holm 073-960 15 94
tenskaper, bedrivs utbildning av
Anita Stackeryd 070-513 05 78
Korskyrkan
bl.a. idrottslärare och forskning
Onsdag 25 november
inom området fysisk aktivitet och
Kyrkans Hus
kl 10.00–12.00 OBS! Tiden!
hälsa. Vid vårt studiebesök får vi
Måndag 9 november
Adolfsbergs Baptistförsamling fick
höra en forskare berätta om aktuell inviga sin nya kyrka den 30 oktober
kl 14.00–16.00
forskning inom området hälsa och
Vad gör Svenska Kyrkan i Örebro
1966. Korskyrkan är fortfarande
träning för äldre. Samling vid Gym- centrum för församlingens verkeller vad får jag för kyrkoavgiften?
nastik- och Idrottshuset vid Örebro samhet men 1984 fick församlingen
Hur är Örebro kontrakt organiseUniversitet. Vi avslutar studie-besö- som gåva en fastighet i Adolfsbergs
rat? Vilka verksamheter bedriver
ket i Universitetsbibliotekets café.
kyrkan? Svaret på dessa frågor
centrum. Den har sedan dess bl.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
och mycket annat kommer Cecilia
a. fungerat som öppen fritidsgård
Ansvariga:
Andersson att ge. Besöket avslutas
för barn och ungdomar i området.
Inger Gröndahl 073-545 77 27
på Laurentiusgården. Samling vid
Samling vid Adolfsbergsgården
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Kyrkans Hus Storgatan 27.
bakom ICA Parken, Adolf Mörners
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
plan 2. Buss nr 4.
myOffice
Ansvariga:
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Måndag 16 november
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Ansvariga:
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76 kl 14.00–16.00
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
myOffice - ett kontorshotell för
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
framtiden. Här delar man på ytor,
EON
reception, städning, kaffe, skrivare,
Onsdag 11 november
Nu tändas tusen juleljus…
konferensrum, wifi, larm och annat
kl 14.00–16.00
Onsdag 25 november
man inte vill lägga tid och pengar på. kl 14.00–16.00
EON vill vara med då efterfrågan
Tillsammans med de ca 90 företag
av förnybar energi ökar.
Välkommen till Nikolaikyrkan där
som finns på plats skapas möjlighe- organist Karl-Magnus Jansson i ord
Man gör nu sin största satsning
ter för affärer och nätverk. Samling
någonsin och ställer om till 100 %
och toner berättar om julens och
vid Stenbackevägen 6. Parkering vid adventstidens stämningsfulla
förnybar och återvunnen energi.
Från 1980 till idag har CO2-utsläp- Gustavsvik (Obs betalplatser!).
sånger och musik.
Pris: 70 kr (max 22 deltagare)
pen från fjärrvärmeproduktionen
Pris: 60 kr (max 45 deltagare)
minskat med cirka 70 %. Totalt räk- Ansvariga:
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
nar man med att ha minskat med
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
över 90 % till 2025. Vi samlas vid
Sofia Loodh 070-400 96 50
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ÖLIS
Måndag 30 november
kl 14.00–16.00
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap visar sina samlingar och berättar om länets legendarer. Sällskapet har ca 800 medlemmar och
har producerat många separatutställningar över kända idrottsprofiler och lag. Samling Järntorgsgatan 3.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64

Resor

Halvdagsresor
Fars i Lerbäck
Torsdag 3 september kl. 17.15-23.30
Vårterminens farsresa till Lerbäck fick ställas in
beroende på corona. Vi har därför blivit erbjudna en
ersättningsföreställning till den fars, Blåsväder i Svartvattnet, som spelades under del av våren. Föreställningen börjar kl. 19 men förrätten serveras 18.30 och
då måste alla vara på plats. I pausen serveras sedan
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: 830 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Karin Johansson 073-424 58 87

ABBA-frossa med Glöd
en nostalgisk glädjechock i två akter.
Fredag 11 september kl. 17.45-21.45
Coronapandemin stoppade vårens konsert men det
blir en ny chans i höst att se och höra sånggruppen
Glöd. Gruppen är tillbaka efter att ha haft en ”viloperiod” efter många års spelande och sjungande till förmån för Barncancerfonden. Det blir en enda exklusiv
show som de ger på Sparbanksbörsen. 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
Barncancerfonden. Det finns barservering med enklare tillbehör. 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 21.45. Max 48 deltagare.
Pris: 280 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Ingalill Ericsson 073-086 50 30
Svampexkursion med kunnig svampexpert
Fredag 25 september kl. 08.30-14.00
De flesta av oss vet säkert hur en kantarell ser ut
och många fixar också trattkantarell och den snarlika
rödgula trumpetsvampen, men sedan blir det svårare.
Det kan vara intressant att lära sig lite mer om krämlor
och riskor och framför allt vilka svampar man inte ska
lägga i korgen. Vi tar oss ut till ett lämpligt ställe inte
för långt från stan, vart får vår svampexpert avgöra. Vi
kommer att plocka under någon timma, sedan samlas
för genomgång. Då tar vi fram vår medhavda matsäck
och njuter en stund i storskogen. Stärkta plockar vi
lite av det vi lärt oss och får en avslutande genomgång
av våra svampkorgar före återresan till Örebro. Ni
som har, ta gärna med kompass eller GPS. Ni som är
osäkra i skogsmiljö slå följe med några som har bra
lokalsinne och skogsvana.
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter i Örebro cirka 14.00. Max 40 deltagare.
Pris: 210 kr
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Pelle Führ 070-510 95 61.
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Det byggs värre i Örebro
Hjalmars
Torsdag 1 oktober kl. 09.00–13.00
Julspektakel
Favorit i repris. Många av oss märker inte vad som
– En Smällkaramell
byggs i vår stad utanför centrum.
på Bruksteatern
Därför genomför vi i höst återigen en guidad busstur
i Breven
till de områden där det byggs, har byggts eller planeras Fredag 20 november
byggnation.
kl 13.45-19.30
Minst är nog kunskapen om hur näringslivet växer
Hjalmars Julspektakel –
så det knakar inom lager- och distributionssektorn.
En Smällkaramell utlovar
Vår guide blir som tidigare förre stadsarkitekten Lars
skrattsalvor i mängd.
Edenskär. Under resan fikar vi ute på Naturens hus.
Peter Flack, Marie Kühler,
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
Peter Kjellström, Amanda
Åter Örebro cirka 13.00. Max 47 deltagare.
Flack med flera lovar bePris: 220 kr
sökarna ett riktigt vitaminAnsvariga:
piller. ”Sång å dans, skratt
Hans Axelsson 070-680 23 69
å musik med Sveriges segaste gubbe – Hjalmar från
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Viby by. ” ”Titta in och skratta ut”, förläng livet medan
du lever för sen är det för sent hälsar han. FöreställMordgåta på Lerbäcks teater
ningen ges på Bruksteatern i Brevens bruk. Servering
Torsdag 5 november kl. 17.15–23.30
finns tillgänglig i pausen.
Ännu ett mord i Lerbäck! Vad som hänt vet vi ännu
Avresa från Fredsgatan 13.45 och Eurostop 14.00.
inte men mordgåtan blir nog lika klurig som vanligt
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 48 deltagare.
att lösa. Föreställningen börjar kl. 19. Mellan akterna
Pris: 775 kr
serveras en trerätters middag.
Ansvariga:
Avresa från Fredsgatan 17.15 och Eurostop 17.30.
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Åter i Örebro cirka 23.30. Max 48 deltagare.
Karin Johansson 073-424 58 87
Pris: 830 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Karin Johansson 073-424 58 87
Den stora premiären på Sparbanksbörsen
Fredag 13 november kl 17.45-23.15
I höst antar Lekebergs Revysällskap en stor utmaning
när de spelar Åke Catos och Michael Neumanns musikaliska fars ”Den stora premiären”. Den gjorde formidabel succé när Eva Rydberg med ensemble spelade
den på Fredriksdalsteatern men sen verkar ingen vågat
ta upp den. Pjäsens handling är förlagd till 1930-talets
New York och en friluftsteater i Central Park. Här
finns tre figurer som på alla tänkbara vis påminner om
de tre bröderna Marx: Groucho, Harpo och Chico.
Jämsides med handlingen får vi se en kärleksfull hyllning till komikertrion och lyssna på en uppsjö melodier
från dåtidens musikal- och showrepertoar. I samband
med föreställningen serveras en tvårättersmiddag samt
kaffe och kaka.
Avresa från Fredsgatan 17.45 och Eurostop 18.00.
Åter i Örebro cirka 23.15. Max 48 deltagare.
Pris: 570 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Trystorps slott med julmarknad och middag
Lördag 5 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: 480 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

12																													

Heldagsresor

Borgarhem och mordvandring i Nora
Tisdag 25 augusti kl. 10.00-16.30
Vi börjar med att besöka Göthlinska gården, ett borgarhem från senare delen av 1800-talet. Gården är idag ett
museum som ser ut precis som när den donerades till
staden. Museet visar familjens intressen vilket även innefattade trädgården. OBS! Man får inte använda rullator på
Göthlinska gården.
Lunch intar vi på Bryggerikrogen, som av White Guide
fått omdömet mycket god klass. Sedan väntar en mordvandring i Maria Langs Skoga tillsammans med hennes
systerson Ove Hoffner. Han berättar om Maria Lang och
dramatiserar scener ur hennes böcker. Innan vi åker mot
Örebro finns möjlighet att flanera lite i den fina trästaden
eller njuta av en strut Noraglass.
Avresa från Fredsgatan 10.00 och Eurostop 10.15.
Åter i Örebro 16.30. Max 48 deltagare.
Pris: 450 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Möt kavallerimajoren
i Ryttmästarbostället, Skövde.
Tisdag 8 september kl. 08.30-18.00
Ta chansen att möta kavallerimajor Bernhard Englund
innan han slutar att visa Ryttmästarbostället på sitt
oförglömliga sätt!
Vi gör första stopp i Mariestad och dricker förmiddagskaffe på anrika Lundstedts konditori. Framme vid
Ryttmästarbostället möter kavallerimajoren Bernhard
Englund upp i karolinsk ryttmästaruniform. Under

besöket i Erik Dahlbergs skapelse Ryttmästarbostället
m/1687får vi friska upp minnena om Sveriges historia
från Vasa till Rasken. Där kommer vi att serveras en
gammaldags buffé och få en rundtur i huset med en
levande beskrivning av hur man hade det för 300 år
sedan. Huset med museer och sällskapsrum bjuder på
många spännande överraskningar. Det här är ett besök
man inte glömmer. På resan hem bjuds frukt i bussen.
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter i Örebro 18.00. Max 48 deltagare.
Pris: 850 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Karin Johansson 073-424 58 87

Lingonresan
Torsdag 10 september kl. 08.00–16.00
För att hitta något bra lingonplockarställe förra året
var vi tvungna att söka oss djupt in i skogarna norr om
Hällefors.
I år kanske vi kan finna lingon i närheten av något av
de tidigare så givande lingonställena i anslutning till
Nittälvsdalen norr om Kopparberg men det vet vi inte
i dagsläget.
I så fall får vi vårt förmiddagskaffe vid Nittälven efter
att ha gått en sväng över hedarna medan kaffet kokar
upp.
Därefter åker vi fram till årets lingonhygge där vi
plockar våra lingon under 2-2,5 timmar innan färden
går söderut till Sikfors Herrgård för lunch. Hur det är
med björn och varg i år i vårt lingonplockarområde det
kommer Pelle att ta reda på.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.
Åter Örebro cirka 16.00. Max 48 deltagare.
Pris: 550 kr
Ansvariga:
Pelle Führ 070-510 95 61
Hans Axelsson 070-680 23 69
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Ekenäs slott, Flygvapenmuseum och Cloetta men av praktiska skäl tar vi den delen ur boken.
Förmiddagsfika dricker vi i Hembygdsgården i Nytorp
Tisdag 15 september kl. 07.30–17.30
nära Frösvidal. Efter en kort busstur börjar vi den 2
Välkommen på en rundtur i ett av Sveriges finaste
renässansslott. Vi får en guidad tur i den svenska histo- km. långa vandringen upp till Norra Ånnabodasjön där
rien ända tillbaka till den tid då Sverige var en stormakt ålkistan låg. Efter den slutliga genomgången av människans svek mot ålen så skäms vi lite över att vi håller
och svenska arméer slogs och rövade i Europa. Vi
på att göra oss av med denna vår mest sägenomspunna
får lyssna till sägner och legender från 350 år på vår
vandring genom slottet. Slottet har genom internet och djurart. Då återstår en sista liten etapp på 500 m till vår
något sena lunch i Ånnaboda. Denna resa är ett försök
sociala medier blivit känt som ett spökslott. Vi börjar
att koppla ihop det litterära med en biologisk fråga,
vårt besök med kaffe/the och en god smörgås.
samt att få lite motion. Läs gärna boken inför resan så
Vi fortsätter vår resa till Linköping och Flygvapenblir det lite lättare att följa med i resonemanget.
museet. Där äter vi en god lunch inklusive kaffe och
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
kaka. Sen är det dags för en guidad rundtur i museet.
Åter cirka 15.30. Max 48 deltagare.
Vi får ta del av det svenska militärflygets grundande
Kostnad: 350 kr
och hur det påverkats av det svenska samhället under
Ansvariga:
1900-talet. Följ det flygande försvaret genom ett sekel
Anders Westergren 070- 380 45 77
av beredskap och folkhem.
Pelle Führ 070-510 95 61.
Dagen avslutas i Cloettas butik i Ljungsbro. Där finns
ett fullt sortiment av deras goda och välkända produkter. Kanske dags för lite shopping! Frukt serveras i
bussen på hemresan.
Ekenäs slott saknar hiss.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 17.45. Max 48 deltagare.
Pris: 650 kr
Äventyrsvandring i Bergslagens vildmark
Ansvariga:
Onsdagen 23 september kl. 07.45-16.00
Mayvor Reimfelt 073–622 32 72
Ni har väl alla hört ordet ”backstugusittare” men hur
Karin Johansson 073–424 58 87
många har sett en backstuga?
På denna vandring som är cirka 7 km i ganska lätt terräng får ni se hur en sådan ser ut.
Vi rör oss i Sveriges vilttätaste område. Här trivs älg,
bäver och rådjur, men även lo, varg och björn. Med
lite tur så kan vi se spår av dessa. Vid backstugan tar
vi en första rast och fikar. Resan till fots går vidare
genom Getaryggens naturreservat där vi kan se lämningar efter inlandsisens avsmältning. Här finns också
ett skogsparti som är så nära urskog man kan komma
i vårt län. Vandringen fortsätter till Lilla Kroktjärnen,
där det vankas lunch i form av ärtsoppa och smörgås.
Både stor- och smålom brukar kunna ses i tjärnen. Vi
vänder söderut mot den lilla tjärnen Nafsen i ett områÅlevangeliet
de känt för flera björniden. Framme vid bussen får vi
Torsdag 17 september kl. 08.30-15.30
höra lite om ”Klotgeta” och den riktiga jämmerdalen.
Under år 2019 kom den mycket omdiskuterade och
Ta på för dagen lämplig klädsel och rejäla kängor på
prisbelönta boken Ålevangeliet ut. Boken är skriven
foten. Kamera/kikare är också bra att ha. All mat och
av Patrik Svensson, som under sin uppväxt fiskat ål
med sin far i ån där de bodde. Boken tar upp vad som kaffe ingår i priset.
Avresa från Fredsgatan 07.45 och Eurostop 08.00.
är känt och vad som fortfarande är okänt om ålens
Åter i Örebro cirka 16.00. Max 48 deltagare.
osannolika liv. Vår resa går ut på att följa ålynglets väg
Pris: 450 kr
genom våra trakter med början vid Slussen sen via
Ansvariga:
gamla Örebro kvarn, Karlslund och Frösvidal upp till
Anders Westergren 070-380 45 77
Norra Ånnabodasjön där ynglen växte upp till stora
blankålar. Egentligen borde resan börja i Sargassohavet Pelle Führ 070-5 10 95 61.
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bister. Under en boxningslektion upptäcker han flickor
Blaxsta - Sveriges första vinfabrik
som tränar balett i lokalen bredvid och en låga tänds
och vingård
inom honom. Billy Elliot har gjort sitt segertåg över
Tisdag 29 september kl. 09.00-16.00
världen som film – nu också som bejublad musikal
Blaxsta vingård är en liten romantisk vingård med
med musik av Elton John. På Säffleoperan äter vi en
söderläge utmed sjön Långhalsen, mitt i Sörmlands
god lunchbuffé med kaffe och kaka innan föreställvackra landskap. Här bland runstenar och vikingagraningen och i pausen blir det också kaffe och kaka.
var, ligger den ca 3,5 ha stora vingården, bestående
Landgång med vatten/lättöl på bussen hem.
av välkända druvsorter som Merlot, Chardonnay och
Avresa från Fredsgatan 11.00 och Eurostop 11.15.
Vidal Blanc.
Den sistnämnda druvsorten omvandlas till det interna- Åter i Örebro cirka 20.00. Max 48 deltagare.
Pris: 975 kr
tionellt berömda och speciella Blaxsta Vidal ice wine.
Ansvariga:
På vingården framställs vinerna efter en traditionell
Karin Johansson 073-424 58 87
kalljäsningsmetod och är helt naturliga utan tillsatser
Gertrud Åsman 070-449 73 56
av svavel, färg och aromer.
Efter en spännande guidad visning i vingård och vinfabrik,
avnjuter vi en vinprovning och lunch med egenodlade produkter. Du kommer att tillsammans med Göran och Ulrika
Amnegård uppleva en fantastisk dag i vinets tecken.
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
Ingalill Ericsson 073-086 50 30

Billy Elliot på Säffleoperan
Söndag 11 oktober kl. 11.00-20.00
Musikalen Billy Elliot är, liksom filmen, en hyllning till
konsten som kraft och inspiration att förvandla livet
bortom ens vildaste drömmar. 12-årige Billy växer upp
i en gruvstad i norra England där tillvaron är ganska

Potatis, gårdsbutik och farligt avfall
Torsdag 22 oktober kl. 09.00–16.15
Vi åker till Stora Mellösa Potatis strax öster om Lännäs och
deras förpackningsanläggning för att få information om
hur en stor del av Östernärkes potatis sorteras och förpackas innan de körs ut till handlarna. Här blir vi bjudna på
korv med bröd och kaffe. I den nyöppnade gårdsbutiken
finns det också möjlighet att inhandla lokala produkter.
Lunchen intar vi sedan på restaurang Goda Rum vid Kumla Sjöpark. På eftermiddagen besöker vi Fortum Waste
Solution, före detta Ekokem och SAKAB, i Kvarntorp
för att se och höra om hur vårt farliga avfall tas om hand.
Bolagsinformationen ges inomhus men rundvandringen i
anläggningen sker utomhus och i ouppvärmda lokaler.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
Åter i Örebro cirka 16.15. Max 28 deltagare.
Pris: 360 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
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Rain Man - på Oscarsteatern
Söndag 8 november kl. 10.30–21.00
Förmiddagskaffet byts mot en frukt. Lunch äter vi i
Teaterbaren på Kulturhuset. Rain Man är baserad på
den fyrfaldigt Oscarsbelönade filmen från 1988 med
Dustin Hoffman och Tom Cruise. Briljanta Robert
Gustafsson och Jonas Karlsson spelar huvudrollerna.
Charlie är en bilhandlare som är snabb i käften och
ständigt på jakt efter pengar.
Han har under hela sitt vuxna liv hankat sig fram unJul på Hovstallet och Adventskonsert i
der mer eller mindre tveksamma omständigheter. När
Stadshuset, Blå Hallen
han nås av beskedet att hans förmögne far avlidit ser
Lördag 28 november kl. 08.30–20.00
han en chans att komma ur sin skuldfälla.
Förmiddagskaffe byts mot en frukt. Lunch äter vi på
Glädjen blir dock kortvarig när han får veta att fadern
Artilleriet. På Hovstallet möter du en magisk julstämtestamenterat alla sina pengar till en för honom okänd
ning och riktig svensk jultradition. Guider visar upp de
bror.
kungliga vagnarna, bland annat Sjuglasvagnen som anUnder resans gång lär Charlie känna sin bror mer och
vänds vid statsbesök. Här kan man också besöka stallet
mer, även om det blir både strapatsrikt och äventyrligt
och titta på kungens hästar. I smedjan står som sig bör
på många plan, växer sig kärleken stark dem emellan i
en smed och tillverkar högkvalitativa smidesprodukter.
denna feelgood-föreställning. Landgång med vatten/
På julmarknaden träffar du även ett sjuttiotal av landets
lättöl serveras på bussen hem.
bästa hantverkare och kan hitta personliga julklappar i
Avresa från Fredsgatan 10.30 och Eurostop 10.45.
alla dess former och material. Adventskonserten i Blå
Åter i Örebro cirka 21.00. Max 48 deltagare.
hallen, Stockholms Stadshus, är ett av landets största
Pris: 1 175 kr
årliga konsertevenemang. Blå Hallen är en enastående
Ansvariga:
lokal, berömd inte minst för den årliga Nobelfesten. I
Karin Johansson 073-424 58 87
centrum för konserten står Stockholm Singers tillMayvor Reimfelt 073-622 32 72
sammans 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: 1 070 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073 -424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Adventsgudstjänst i Lindesbergs
kyrka med jullunch
Söndag 29 november kl. 09.30–15.30
Årets 1:a adventsresa går till Lindesbergs kyrka där adventsgudstjänsten börjar kl.11. Efter gudstjänsten och
information om kyrkan beger vi oss till Lindegårdens
Värdshus för att inta vår jullunch bestående av en kall
och en varm tallrik julmat följt av kaffe och kaka.
Avresa från Fredsgatan 09.30 och Eurostop 09.45.
Åter i Örebro 15.30. Max 48 deltagare.
Pris: 375 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Pelle Führ 070-510 95 61
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Kalendarium

Augusti

25 Borgarhem och
mordvandring
12
31 Bokcirkel Kvinnliga
nobelpristagare
6
31 Professorns
nostalgiutställning 7

September
2
3
7
7
8
8
9
10
11
15
15
15
16
16
16
17
17
21
23
23
23
24
25
25
28

Örebro universitet 7
Fars i Lerbäck
10
Kvarnområdet
i Karlslund
7
Galgbacken
7
Ryttmästarbostället 12
Stavgång
4
Historisk vandring
på Väster
7
Lingonresan
12
ABBA-frossa
10
Ekenäs slott, Flygvapenmuseum och
Cloetta
13
Stavgång
4
Teater-Ingen konst l 4
Den klassiska
orkestern
4
Ovolin – färg och
byggnadsvård
7
Teater-Ingen konst ll 4
Ålevangeliet
3
Konstvandring
i Stadsparken
7
Trädgårdarna
i Örebro
7
Äventyrsvandring
i Bergslagens
vildmark
13
Försvaret
som försvann
4
Galleri Nord
8
Månadsmöte
Hasse och Tage
3
Svampexkursion 10
Örebros framtid,
Kenneth Handberg 3
Bokcirkel Kvinnliga
nobelpristagare
6

28 Drottningen och
hennes ”pöjk”
29 Hjärt- och
lungräddning
29 Blaxsta vingård
30 Solsystemsmodellen

Oktober

4
4
14
8

5 Mordgåta i Lerbäck 11
6 Vegetarisk festbuffé 5
6 Beethoven 250 år
5
8 Rain Man
15
9 Kyrkans Hus
9
10 Författarcafé
5
11 Från forntid
till Fröst
6
11 EON
9
13 Den stora
premiären
11
16 Kost och motion
för äldre
9
16 myOffice
9
18 Arkivcentrum
9
18 Pub-kväll i Valvet
5
20 Framtidens sjukvård
Jonas Claesson
3
20 Hjalmars
Julspektakel
11
24 Röda viner från olika
delar av världen
5
25 Kvinnors musik och
dess utveckling
6
25 Korskyrkan
9
25 Nu tändas tusen
juleljus..
9
26 Månadsmöte
Lekebergsrevyn
3
28 Jul på Hovstallet
15
29 Adventsgudstjänst
i Lindesberg
15
30 Bokcirkel Kvinnliga
nobelpristagare
6
30 ÖLIS
10

1 Det byggs värre
i Örebro
11
1 Stavgång
4
5 Bovieran
8
7 Borgen I
8
7 Möte med
en forskare
4
11 Billy Elliot på
Säffleoperan
14
12 Järntorget i Örebro 4
12 Elgerigården I
8
14 Från forntid
till Fröst
6
14 Centralpalatset
8
19 Elgerigården II
8
20 Ostarnas
spännande värld
5
21 Från forntid
till Fröst
6
21 Borgen II
8
22 Potatis, gårdsbutik
och farligt avfall
14
26 Bokcirkel Kvinnliga
nobelpristagare
6
26 Elgerigården III
8
28 Från forntid
till Fröst
6
29 Månadsmöte
Cabaret
3 December
2 Kvinnors musik och
30 Snabbussar,
dess utveckling
Ullis Sandberg
3
4 Vegetariskt julbord
November
5 Trystorps slott
2 Sveriges Radio
8
med julmarknad
2 Rådhuset i Örebro
8 9 Kvinnors musik och
3 Artificiell Intelligens 5
dess utveckling
4 Från forntid
9 Månadsmöte
till Fröst
6
Luciakonsert
4 Epiroc
9

6
6
11
6
3

