Örebro
Hösten 2022

Program

Höstens många ansikten

Höstens program bjuder på en otrolig spännvidd
av olika ämnen och aktiviteter. Här kan vi välja
på kultur, natur, mat och dryck, historia, fysisk
aktivitet, provningar – på ämnen som är allvarliga och lättsamma, spännande och underhål-

lande. Vi kan möta intressanta människor som
inviger oss i sina erfarenheter och upplevelser
och som ger oss nya insikter.
Ja, det finns något för alla.
Välkommen till hösten 2022 med Aktiva Seniorer!

Månadsmöten Aktiviteter

Studiebesök

Resor

Musikkåren Lyran medverkar till att skapa feststämning.

Tekniska förvaltningen ger
en guidad tur runt stadsparkens 56 olika träd.

En tredagars resa till storslagna världsarvet Höga
Kusten.

Sidan 3

Sidorna 4-7 

Ord och bildspel om samisk
matkultur och renskötsel
förr och nu.

Sidorna 8-10

Sidorna 11-19

Hur anmäler du dig? Hur betalar du? Sidan 2
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Så anmäler du dig
-Via hemsidan, orebro.aktivaseniorer.com eller på
anmälningsblanketten som skickas in.
-Anmälan ska vara inne senast den 14 juni 2022.
-Viktigt att prioritera önskemålen.
-Är ni två – gör paranmälan på hemsidan eller skicka in
blanketterna i samma försändelse.
-Besked om anmälningsstatus skickas via e-post eller brev
efter lottningen.
-Det går också att anmäla sig i efterhand.
-Anmälan är bindande 20 dagar innan genomförandedatum.

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 din
reservplats så fort du upptäcker att du inte kan nyttja den.
Då riskerar du inte att bli automatiskt antagen när det sker
en avbokning.
-Vi reserverar oss för ev ändringar i programmet.

Viktig information
-Parkering vid Eurostop ska ske på ICA Maxis parkering
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.

Vi har vår expedition i Föreningarnas Hus,
Slottsgatan 13, öppen måndag-torsdag
15 augusti – 13 december 2022 kl 10-12
Telefon 019-10 29 29
Föreningarnas Hus,
Slottsgatan 13, 703 61 ÖREBRO
E-post: orebro@aktivaseniorer.com
Hemsida: orebro.aktivaseniorer.com
Medlemsavgiften är 150 kr per år
Förbundets hemsida :
aktivaseniorer.com
Aktiva Seniorer Örebro samarbetar med
Kulturens Bildningsverksamhet.

Aktiva Seniorers styrelse i Örebro
Inger Beijer, ordförande
Kjell Nilsson, vice ordförande
Leif Johansson, kassör
Hans Axelsson, sekreterare
Lars Ekström			
Karin Johansson		
Anders Holm 			
Ann Björkman		
Inger Gröndahl

070-644 97 67
070-542 10 05
070-524 58 01
070-680 23 69
076-027 13 22
073-424 58 87
070-718 34 40
070-916 68 59
073-545 77 27

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.

Viktigt vid anmälan
Läs igenom hela programmet.
Bestäm vad du vill anmäla dig till och hur du vill prioritera. Det du helst vill delta i
prioriterar du som 1, 2, 3 och så vidare. Observera att prioriteringarna gäller hela
utbudet, inte inom respektive kategori.
När du anmäler på hemsidan, skriver du in i samma ordning som du gör dina prioriteringar. Tveka inte att anmäla intresse även om många andra visar intresse. Det
är stor omsättning och många reservplatser erbjuds efter hand.
Önskemål om avvikande kost måste anges i varje anmälan.
Välkommen med dina önskemål!
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Månadsmöten

Torsdagar kl 14.00–16.00 i Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16, Örebro.
Kaffe med bröd serveras.
ANMÄLAN krävs. Anmäl på vår hemsida orebro.aktivaseniorer.com i första hand,
annars på mail orebro@aktivaseniorer.com eller tel 019-102929 SNARAST, dock senast på
tisdagen kl 12.00 samma vecka som mötet. KONTANTFRI BETALNING sker på plats med
kort eller swish. Även icke-medlemmar är välkomna.
Spelemän från Tröstlösa kapell
Torsdag 25 augusti
Spelemän från Tröstlösa kapell underhåller oss med musik och sång
av Taube, Vreeswijk och Närkediktare. De trakterar gitarr, klarinett,
nyckelharpa och sång med mera.
80 kr
Musikkåren Lyran skapar feststämning
Torsdag 29 september
Lyran är en blåsorkester som startade sin verksamhet 1928.
Orkestern har under alla år medverkat till att skapa feststämning i
många olika sammanhang. Lyran har idag 25-30 medlemmar, men
spelar också en mindre sättning på ca 10 musiker.
80 kr
LICA4Singers
Torsdag 27 oktober
Lisbeth, Christer, Annika och Irene är ett coverband som erbjuder
ett blandat musikprogram med rock, country och gospel. De sjunger fyrstämmigt och bland instrumenten finns gitarr, ukulelebas, banjo och slagverk.
80
Klassiska pärlor
Torsdag 24 november
När novembermörkret sänker sig får vi njuta klassisk musik. Hans
Elvkull, violin, från Svenska Kammarorkestern och Mats Johansson, piano, från Kävesta folkhögskola låter oss lyssna på kända och
okända pärlor från den klassiska musikvärlden.
80 kr
Lucia-konsert
Torsdag 15 december kl 15.00-17.00 OBS! Tiden
Traditionsenligt välkomnar vi Karolinskas kammarkör. Vi vet att de
skapar den bästa advents- och julstämningen med sina sånger. Som
vanligt under ledning av dirigent Björn Johansson.
100 kr
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Aktiviteter
Örebro: Få reda på mer om …
Kex och skor

Stadens arkitektur

Vasaborgen

Fredag 30 september

Fredag 28 oktober

Onsdag 30 november

De flesta tänker nog på det gamla
Örebro som en sko- och kexstad,
men här fanns också flera välkända
klädfabriker. Arkivarie Håkan Henriksson från Arkivcentrum Örebro
län berättar mer om dessa nu försvunna näringar som gjorde Örebro
känt.
100 kr

Arkitekt Anders Ejdeholt på Örebroporten gör nedslag i Örebros
ambitiösa moderna stadsbyggnadshistoria. Och det gör han som
arkitekt och inte historiker. Kanske
får han oss att se på staden med
nya spännande ögon.
100 kr

Vi hälsar välkommen till Betelkyrkan vägg i vägg med Vågen med
förmiddagskaffe och smörgås från kl 09.00 och vår föredragshållare lyssnar vi till mellan kl 10.00–11.00. Lokalen har hörselslinga.
Ansvariga:
Anders Holm
Annica Rydbecker

070-718 34 40
070-279 30 46

Raoul Wallenberg och
det vi aldrig får glömma

Onsdag 31 augusti
kl 16.00–18.00
Den 27 augusti, på Raouls namnsdag, hedras minnet av Raoul Wallenberg. Genom att agera med
civilkurage och medmänsklighet
räddade han tiotusentals judar
undan Förintelsen. Mikael
Enoksson, universitetsadjunkt
och högstadielärare, berättar om
det vi aldrig får glömma. Mikael
har under många år förmedlat
de fasor intolerans, rasism och
okunskap kan föra med sig. Han
har bland annat ordnat resor till
förintelseläger för att ge ungdomar
argument att stå upp för ett medmänskligt samhälle. Efter föreläs-

OBS dagen
Örebro slott är en självklar symbol
för vår stad. Det har haft många olika
funktioner: Försvarsborg, residens,
vapenförråd, gäldstuga och fängelse.
Slottet har skiftat skepnad åtskilliga
gånger. Dess massiva stenmurar, trappstensgavel och barockportaler berättar
om det tidiga 1900-talets intresse för
naturliga byggnadsmaterial samt vilja
att berätta slottets historia genom dess
murar. Mia Geijer, arkitekturhistoriker,
forskare vid Uppsala universitet och
antikvarie vid länsstyrelsen berättar om
hur slottet förändrats och befäst sin
ställning som Vasaborg.
100 kr
ningen serveras kaffe/te och kaka.
Lokal: Akustiken, Kulturkvarteret
Max 60 deltagare. Pris: 135 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073–622 32 72
Karin Johansson 073–424 58 87

Boule

Onsdag 31 augusti,
7, 14, 21 september
kl 13.00–15.00
Vill du spela boule tillsammans
med andra aktiva seniorer? Vi ordnar
fyra tillfällen under hösten.
Vi träffas vid motionscentralen i
Karlslund. Priset för alla tillfällena är
100 kr.
Max antal 20 st.
Ansvarig:
Lars Ekström 076-027 13 22
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fas
vid
Strike
på
Nastagatan
11.
blir
lite
om
de
mest
kända
samtidsHöstens mode
Priset för alla tillfällena är 900 kr.
konstnärerna, den senaste konsten
Onsdag 14 september
Max antal 30 st.
och var man kan se den, i alla våra
Onsdag 21 september
Ansvarig:
nordiska grannländer inklusive Sapkl 18.30–21.00
Lars Ekström 076-027 13 22
mi. I pausen serveras dryck och frukt.
OBS! Det går endast att välja
Lokal: Samklangen, Kulturkvarteret.
ett alternativ!
Vad gjorde kvinnorna när Max 50 deltagare. Pris för föreläsNyfiken på om det finns något
ningsserien: 395 kr
männen skrev historia?
nytt och lockande i höstmodet?
Ansvariga
Måndag
3
oktober
Då är det kanske bra med en liten
Karin Johansson 073-424 58 87
modevisning hos Pagelle. Förutom kl 14.00–16.00
Margareta Nilsson 073-771 06 17
I skolans historieböcker har vi alla
visningen av nya spännande kläläst om de tappra män som krigade
der och information om höstens
Lunch med
för kung och fosterland. Men var
trender bjuds du på vin/alkoholfanns kvinnorna? Det har alltid
Barbro Westerholm
fritt och snittar. Under kvällen har
funnits ungefär lika många kvinnor Måndag 10 oktober
Pagelle speciella erbjudanden och
som män, ändå har kvinnorna ofta kl 12.00–14.30
happenings bara för oss. Lokal:
Vi blir serverade en
Pagelle, Kungsgatan 7. Max 30 del- osynliggjorts i historieskrivningen.
Gunnela Björk berättar för oss vad god tillagad vegetagare Pris: 100 kr
andra halvan av Sveriges befolkning tarisk varmrätt och
Ansvariga:
gjorde när männen skrev historia,
efter det kaffe/te
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
”kvinnorörelsen” i ett historiskt
och kaka. Sedan är
Karin Johansson 073-424 58 87
perspektiv. Gunnela Björk är
det dags för huvudLasse Granqvist –
docent i historia vid Örebro
personen, Barbro Westerholm.
universitet
och
en
mycket
intresBarbro har arbetat som läkare,
”vår bäste kommentator”
sant och underhållande föreläsare.
forskare, ämbetsman och riksdagsTisdag 27 september
Lokal: Akustiken, Kulturkvarteret
ledamot.
kl 14.00–16.00
Max
60
deltagare
I riksdagen verkade hon bland
Möt den legendariske
Pris: 165 kr
annat för jämställdhet mellan män
sportkommentaAnsvariga:
och kvinnor och mot diskriminetorn Lasse Granqvist,
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
ring av homosexuella. Som ordföen av våra mest folkGertrud Åsman 070-449 73 56
rande för Sveriges Pensionärsförkära tv-profiler. Med
bund har hon kunnigt och ihärdigt
sina 12 OS och minst 25 VM-turneStavgång
arbetat för att belysa äldres livsvillringar inom både hockey och fotboll
4,
11
och
18
oktober
kor och problem.
har han gjort djupa avtryck i svensk
kl
14.00–15.15
I stället för äldre säger hon ”årsrik”,
idrottshistoria. Han har under årens
Tappa
i
vikt,
få
bättre
flås
och
snygför att betona att dessa människor
lopp fått många utmärkelser som
gare
hållning
allt
med
hjälp
av
ett
är rika på erfarenheter och kunskap.
bland annat ”Sveriges bäste tv-kompar
stavar.
Vi
träffas
vid
Naturens
Lokal: Rosengrens Skafferi,
mentator”. Kom, lyssna och upplev
hus
vid
parkeringen
och
väljer
där
en eftermiddag utöver det vanliga!
Klostergatan 2. Max 45 deltagare
riktningar
för
en
dryg
timslång
Kaffe serveras.
Pris: 175 kr
vandring. Vill du fika efteråt finns
Lokal: Akustiken, Kulturkvarteret.
Ansvariga:
café
inne
i
Naturens
hus.
Pris:
90
kr
Max 125 deltagare Pris: 155 kr
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
för tre tillfällen.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Eva Gert 070-401 12 17
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Vin och Konst
Gunbritt Andersson 073-020 38 76 Torsdag 6 oktober

Bowling

Onsdag 28 september,
5, 12, 19, 26 oktober,
2, 9, 16 november
kl 14.00–15.00
Vill du spela bowling tillsammans
med andra aktiva seniorer? Vi träf-

Nordens samtidskonst

Måndag 10, 17 och 24 oktober
kl 10.00–12.00
Peter Ekström, konstnär och skribent, tidigare rektor för Örebro
Konstskola, håller tre föreläsningar
om samtidskonsten i Norden. Det

Tisdag 11 oktober
kl 15.00–17.00
OBS! Det går endast att välja
ett alternativ!
Nu fokuserar vi på vinerna och
gör en halvblind provning. Barbro
Bergfeldt kommer att beskriva sex
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olika druvor, Cabernet Sauvigsmakar beroende på vilket land de
non, Syrah, Pinot Noir, Sauvignon
kommer från och vilken olivsort
Blanc, Chardonnay och Riesling.
det är. Målet är att hitta den man
Druvornas karaktär beskrivs och vi
tycker bäst om. Annelie fortsätter
kopplar varje druva till olika persosen provningen med balsamvinäger
ner i konstverket ”Skolan i Athen”.
och även där ska vi försöka hitta
Du får alltså veta vilka vinerna är,
vår favorit. När vi har valt våra
men inte i vilket glas de befinner
favoriter så är det dags att mixa
sig? Det blir en spännande vinolivoljan med balsamvinägern till
provning där vi hoppas lära oss lite Hugo Alfvén 150 år
en vinägrett. Till provningen serom vad som är specifikt för varje
veras bubbelvatten, marmelad och
Lördag 15 oktober
druva. Provningsledare: Barbro
ost. Vi får också en guidad tur i bukl 12.00–14.00
Bergfeldt, munskänk och lärare i
tiken och kan provsmaka på diverse
I år firas allkonstnären Hugo Alfbild- och konstvetenskap.
olika produkter.
vén 150 år över hela Sverige. Han
Lokal: Svarta Örn, Köpmangatan 1. kanske främst är känd som tonsätLokal: Teaterladan i Wadköping.
Max 50 deltagare. Pris: 340 kr
Max 60 deltagare. Pris: 330 kr
tare men var också framgångsrik
Ansvariga:
Ansvariga:
som dirigent, konstnär och förKarin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
fattare. Linn Elvkull inleder med
Anders Westergren 070-380 45 77
musik-, bild- och berättardelen om Margareta Nilsson 073-771 06 17

Samiska årstider
och samisk mat

Torsdag 13 oktober
kl 13.00–15.00
I ord och bildspel kommer vi att få
höra om samernas arbete med renskötsel förr och nu och hur arbetet
förändrats. Vi kommer också att få
ta del av den samiska matkulturen
genom att det serveras en ”tapastallrik” med olika bitar kallskuret
renkött varefter vi får samiskt kaffe
bestående av kaffe, torkat renkött,
kaffeost och muffins med kvanne.
Samtidigt får vi lyssna till berättelser om den samiska matkulturen
och får reda på vad vi stoppar i
oss. Vår guide Helena Andersson
driver familjeföretaget Renbiten i
Grövelsjön tillsammans med maken
Peter. De är en av fyra familjer som
samarbetar i Idre sameby som är
Sveriges sydligaste sameby. Helena
kommer att erbjuda den som så
önskar att beställa kött/fisk ur det
sortiment som finns vid tillfället
och som då levereras efter aktiviteterna.
Lokal: Svarta Örn, Köpmangatan 1
Max 50 deltagare. Pris: 375 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Nilsson 073-825 47 51

Hugo Alfvén och hans liv flankerad
av musik han komponerat och hans
arrangemang av folkvisor.
Vi har de bästa musiker till presentationen. Det blir sång av Lena
Malkki, sopran och Anne-Marie
Lipsonen på piano. Från Svenska
Kammarorkestern kommer Alberto
Alvares-Garcia, klarinett, Urban
Svensson och Hans Elvkull, violin,
Linn Elvkull, viola och Andreas
Tengberg, cello samt elever från
musikskolan Crescendo.
Vi avslutar med en Alfvénmacka
samt kaffe och kaka.
Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan
19. Max 200 deltagare. Pris: 295 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Nilsson 073-825 47 51

Olivolja, är det bara ett
kryddat matfett?

Måndag 17 oktober
kl 17.00–20.00
Fina olivooljor utgör ett oumbärligt smakbidrag till all mat - främst
medelhavsmaten.
Annelie från The House of Taste
inleder vår provning med att berätta om olivoljans historia, hantering,
hälsofördelar och användningsområden. Vi får provsmaka exklusiva
olivoljor och känna hur olika de

Ortnamn i Närke

Tisdagen 18 oktober
kl 14.00–16.00
Neeric, Hualsberg, Kumblum,
Giællestum, Ørabro, Fiuelstadt,
Tangæraas, Vintrusum och Lassåhna. Varifrån kommer alla Närkes
ortnamn och vad betyder de? Följ
med Ingvar Öhrn på en språkresa
i Närke från tidig medeltid fram till
nutid. Eftermiddagskaffe serveras.
Plats: Ateljén, Föreningarnas Hus,
Slottsgatan 13, Örebro.
Pris: 160 kr. Max 50 deltagare.
Ansvariga:
Inger Beijer 070-644 97 67
Sofia Loodh 070-400 96 50

PUB-kväll i Valvet

Onsdag 19 oktober
kl 18.30–21.00
Nu bjuder vi in till en PUB-kväll. Vi
går ner i Valvet i Odd Fellow-huset
för en trevlig kväll med underhållning
och musikquizz med Peter Edgren. I
mysig miljö får vi trivas, umgås, äta en
matig pubtallrik och dricka vin eller öl.
Öl och vin köper var och en på plats.
Lokal: Valvet, Odd Fellow-huset,
Köpmangatan 7. Max 80 deltagare.
Pris: 250 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

																													

Seniorbio bara för oss

Onsdag 26 oktber
kl 14.00–16.30
Vi har hyrt stora salongen på Roxy
och visar filmen Lion. Den bygger
på en sann berättelse om den 5-årige indiske pojken Saroo. Av misstag
hamnar han på ett tåg , somnar och
vaknar ensam långt hemifrån där han
inte förstår språket. Han hamnar på
ett barnhem, adopteras av ett australiensiskt par men ändå finns längtan
efter rötterna. Tjugo år senare börjar
hans sökande.
Lokal: Biografen Roxy, Olaigatan 19.
Max 125 deltagare. Pris: 110 kr.
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073–622 32 72
Margareta Nilsson 073–771 06 17

Vad var det van Gogh
och Munch drack?

Torsdag 27 oktober
kl 17.00–20.00
Välkommen på en mycket exklusiv
provning av absint. Absint är kanske
världens mest missförstådda och
mytomspunna dryck. Mikael Norell
och Tomas Runnqvist från Svensk
Absint berättar den verkliga historien
bakom absintens uppgång och fall –
och inte minst, att den har kommit
tillbaka, efter nästan ett århundrade
av förbud. Att bereda ett glas absint
är en liten process som behöver förklaras. Mikael Norell arbetar till vardags som kemiingenjör och har sedan
2003, precis som Tomas Runnqvist,
haft absint som ett av sina specialintressen.
Lokal: Svarta Örn, Köpmangatan 1
Max 16 deltagare Pris: 390 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Karin Johansson 073- 424 58 87

Afternoon Tea

Lördag 29 oktober
kl 15.00–17.00
Vi bjuder in till en stunds gemenskap med te, rosenbröd, kex, ost och
marmelad. Förutom samtalen vid
borden kan det bli några klurigheter
att fundera på och samtala kring.
Lokal: Oasen, Betelkyrkan, Köpmangatan 19
Pris: 100 kr. Max 35 deltagare.
Ansvariga:
Inger Beijer 070-644 97 67
Lisbeth Haglund 073-638 91 33

Canasta

Tisdag 1, 8, 15 och 22 november
kl 13.00–16.30
Välkomna att spela canasta vid fyra
tillfällen under november månad.
Har du inte spelat tidigare, lär vi
dig. Vi spelar i cirka tre timmar. Du
kan ta med eget fika till pausen eller
köpa i cafeterian.
Plats: Aktivitetsrummet, Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13. Max: 28
deltagare Pris: 180 kr
Ansvariga:
Ulla-Liss Lofjell 070-288 77 73
Lisbeth Haglund 073-638 91 33

Musikaliska smakprov
från barock till nutid

Onsdag 23 november
kl 11.45–13.30
Vad är det för skillnad mellan violin
och viola? Linn Elvkull, viola och rektor på musikskolan Crescendo samt
Anna Jansson, violin och stämledare
för violin 2 i Svenska Kammarorkestern, berättar om sina stråkinstrument.
Vi får lära oss om instrumentens uppbyggnad, olika kvaliteter, historia, hur
instrumenten fungerar i en orkester
och mycket mer. Till detta bjuder Linn
och Anna på musikaliska smakprov
från barock till nutid. Linns goda
smörgås och kaka finns att köpa.
Lokal: Samklangen, Kulturkvarteret.
Max 50 deltagare. Pris: 150 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Nilsson 073-825 47 51

Förändra
julbordet?
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Måndag 28 november
kl 09.00–13.00
Åsa Sandholm och Hanna Öholm
från Rosengrens Skafferi kommer att
visa oss att det är fullt möjligt att laga
ett härligt julbord – helt vegetariskt.
Deltagarna välkomnas av kaffe/te
och smörgås. Åsa och Hanna ger då
en liten introduktion. Sen delas recepten ut och vi lagar tillsammans en
härlig buffé med olika julinspirerade
rätter. Vi avslutar med att äta och njuta av den goda julbuffén. Vi hoppas
att du då fått några nya favoriter att
duka fram till jul. Matkostnad ingår i
kurspriset. Medtag förkläde!
Lokal: Rosengrens Skafferi,
Klostergatan 2 Max 12 deltagare
Pris: 730 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Karin Johansson 073-424 58 87

Författarafton
med Björn Hellberg

Tisdag 6 december
kl 18.00–20.00
Törs du möta
mannen som i sina
böcker avlivat mer
än 80 medborgare?
Björn Hellberg,
journalist, författare och tennisorakel medverkade
i TV-programmet ”På Spåret” i 20
år, först som deltagare och sen som
enväldig domare. Han har skrivit
om tennis och 25 böcker om kommissarie Sten Wall. Ofta utspelas
dessa kriminalromaner i orten Staden, där den rundlagde och garvade
polisen Sten Wall, löser de svåraste
brott. Kvällen inleds med lite mingel, då det serveras kaffe/te och
kaka.
Lokal: Akustiken, Nya Kulturkvarteret. Max: 125 personer. Pris: 195 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Studiebesök

Älvtomta koloniområde
i skördetid
Måndag 5 september
kl 14.00–16.00
Vi träffas vid ingång 4 till koloniområdet på Rostagatan. Där träffar
vi vår guide. Vi får information om
föreningens historia och miljöarbete samt en guidad vandring genom
området. Mycket står fortfarande i
blom och frukt- och bärskörd pågår i trädgårdarna. Vid dansbanan/
klubbstugan dricker vi kaffe.
Pris: 75 kr. Max 22 deltagare.
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Stadsparkens alla träd
Onsdag 7 september
kl 14.00–16.00
Helena Larsson från Tekniska
Förvaltningen i Örebro visar oss
runt bland parkens 56 olika träd.
Parken kom till redan på 1860-talet
och blev 2004 utsedd till Sveriges
vackraste.
Samling vid entrén till Stadsparken,
Floragatan 1.
Pris: 150 kr. Max 22 deltagare.
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

I alla studiebesök ingår kaffe med tilltugg (om ej annat anges).
Vissa företag med förhöjd säkerhet kräver namnlista.
Örebro Teater
Onsdag 14 september
kl 14.00–16.00
Samling vid ingången till teatern,
Storgatan 1. Där träffar vi vår
guide, publikvärden Emma Andersson. Hon kommer att visa oss runt
i den vackra gamla teatern både
bakom och framför kulisserna och
berätta om verksamheten och vad
som är på gång. När studiebesöket
är genomfört går vi in till Rosengrens, där vi dricker kaffe.
Pris: 105 kr. Max 22 deltagare.
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Inger Bergane 070-668 94 40
Kulturkvarteret 1, 2 och 3
1 Måndag 19 september
2 Måndag 26 september
3 Måndag 28 november
kl 14.00–16.00
OBS! Det går endast att välja ett
alternativ!
Välkommen till Örebros nya allaktivitetshus som invigdes hösten 2021. Vi blir guidade genom
Wingårdh arkitekters spektakulära
skapelse vid Svartån. Samling vid
huvudentrén, Fabriksgatan 4.
Pris: 125 kr. Max 18 deltagare.
Ansvariga:
1 AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
2 Inger Gröndahl 073-545 77 27
Inger Bergane 070-668 94 40
3 Eva Granberg 070-928 27 21
Sofia Loodh 070-400 96 50
Regionarkivet
Onsdag 21 september
kl 14.00–16.00
Vi träffas utanför Regionarkivet,
som är beläget på Södra Grev
Rosengatan 15, alldeles norr om
USÖ:s huvudentré och parkeringshus. I arkivet bevaras regionens,
tidigare landstingets, handlingar
från 1863 fram till nutid. Där finns

intressant material arkiverat som visar vårdens historia och utveckling.
Vi avslutar med kaffe.
Pris: 70 kr. Max 22 deltagare.
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Inger Gröndahl 073-545 77 27

H-huset Universitetssjukhuset
Onsdag 28 september
kl 14.00–16.00
Vi träffas vid blomsterväggen i den
stora entréhallen. H-huset invigdes
i februari 2021 och skall stå för
”förnyelse, framtid och trygghet,
ett sjukhus för framtidens vård”.
Vi får en guidad tur genom byggnaden som bland annat inrymmer kliniker för Öron, näs och hals, Ögon,
Hud, Käk och plastik, Operation,
Anestesi och Akutmottagning. Efter rundvandringen finns möjlighet
att fika på Pressbyrån i A-huset, där
var och en betalar själv.
Pris: 60 kr. Max 22 deltagare.
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Clarion Collection
Hotel Borgen 1 och 2
1 Måndag 3 oktober
2 Måndag 24 oktober
kl 14.00–16.00
OBS! Det går endast att välja ett
alternativ!
Vi träffas i entrén till den anrika
Borgen byggd 1891. Först fanns
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här Örebro Sparbank och senare
Veranda på Jacobsgatan 26 och
En introduktion till
1934 - 2013 Nerikes Allehandas
dricker kaffe.
släktforskning 1 och 2
centralredaktion. Under sparbanPris: 105 kr. Max 15 deltagare.
1 Måndag 31 oktober
kens tid var det också bostad för
Ansvariga:
2 Måndag 14 november
bankdirektören Claes Bergman och 1 Sofia Loodh 070-400 96 50
kl 14.00–16.00
hans familj med sonen Hjalmar
2 Eva Granberg 070-928 27 21
OBS! Det går endast att välja ett
Bergman. Den pampiga byggnaden
alternativ!
förvandlades till ett unikt hotell
Kost och motion för äldre
Jan Wallin från Örebro Släktfors2016. Vi gör en rundvandring och
Måndag 17 oktober
kare kommer att ge oss en inblick
dricker sedan kaffe tillsammans i
kl 14.00–16.00
i släktforskningens mysterier.
hotellets matsal.
På det som tidigare hette Gymnas- Samling i Släktkällaren på Västra
Pris: 100 kr. Max 20 deltagare.
tik och Idrottshögskolan (GIH),
Nobelgatan 24.
Ansvariga:
numera institutionen för hälsovePris: 60 kr. Max 14 deltagare.
1 Sofia Loodh 070-400 96 50
tenskaper, bedrivs utbildning av
Ansvarig:
Bengt Momats 073-262 20 42
bl.a. idrottslärare och forskning
1 Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
2 Inger Gröndahl 073-545 77 27
inom området fysisk aktivitet och
2 Bengt Momats 073-262 20 42
Inger Bergane 070-668 94 40
hälsa.
Vid vårt studiebesök får vi höra
Elgerigården 1 och 2
en forskare berätta om aktuell
1 Onsdag 5 oktober
forskning inom området hälsa och
2 Onsdag 12 oktober
träning för äldre.
kl 14.00–16.00
Det finns ett flertal intressanta
OBS! Det går endast att välja ett studier som visar hur fysisk aktialternativ!
vitet och vad vi äter påverkar vår
Vi träffas vid Ågatan 2, utanför El- hälsa. Samling vid Gymnastik- och
gerigården. Familjen Sjögren hälsar Idrottshuset vid Örebro Universioss välkomna in i sitt hem. Gården tet.
har varit Hjalmar Bergmans morVi avslutar studiebesöket i Univerföräldrars bostad. Medan vi dricker sitetsbibliotekets café.
kaffe kommer Karl-Gustav Sjögren Pris: 90 kr. Max 22 deltagare.
att berätta husets intressanta hisAnsvariga:
toria. Nere i biblioteket lyssnar vi
Inger Gröndahl 073-545 77 27
sedan till Elisabeth Sjögrens sanna
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Scandic Örebro
berättelse om Hjalmar Bergman
Central 1 och 2
och Levi Rickson. OBS! Trappor
Örebro Stadsmission
1 Onsdag 2 november
ingen hiss!
Onsdag 26 oktober
2 Onsdag 16 november
Pris: 140 kr. Max 14 deltagare.
kl 14.00–16.00
kl 14.00–16.00
Ansvarig:
Vad gör Örebro Stadsmission? Vad OBS! Det går endast att välja ett
1 Bengt-Olof Gert 070-406 42 64 ligger bakom begreppen Crossalternativ!
2 Eva Granberg 070-928 27 21
roads och Vinternatt, Deed, PorDen 21 mars 2022 öppnade Scanten, Matcentralen och Familjekeddic sitt tredje hotell i Örebro, ett
Sveriges Radio 1 och 2
jan? Örebro Stadsmission är en
stenkast från Örebro Centralsta1 Måndag 10 oktober
idéburen hjälporganisation som
tion. Vi gör en rundvandring till2 Onsdag 19 oktober
bedriver social verksamhet i Örebro sammans med hotelldirektör Jimmy
kl 10.00–12.00
län. Organisationen har en kristen
Myhrinder och dricker sedan kaffe
OBS! Det går endast att välja ett humanistisk värdegrund.
tillsammans i hotellets matsal. Samalternativ!
Vi samlas på Köping Hultgatan 6
ling vid entrén Östra Bangatan 9.
Samling vid Sveriges Radios endär verksamhetschef Elin Gert tar
Pris: 85 kr. Max 22 deltagare.
tré, Västra Bangatan 15. Vi får en
emot.
Ansvariga:
guidad rundtur som kommer att
Pris: 75 kr. Max 22 deltagare.
1 Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
ge oss en bild av hur arbetet på en
Ansvariga:
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
radiostation fungerar. Efter studie- Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
2 AnnaKarin Holm 073-960 15 94
besöket går vi till Fröken Brogrens AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Inger Gröndahl 073-545 77 27
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tidning och som webbtidning.
Pingstkyrkan i Örebro
Därefter får vi en guidad rundvandMåndag 7 november
ring på redaktionen. Kaffet intas i
kl 10.00–12.00
restaurangen i bottenvåningen.
Den före detta pastorn i Elimförsamlingen Sören Perder blir vår guide. Pris: 105 kr. Max 22 deltagare.
Ansvariga:
Han kommer att berätta om pingstInger Gröndahl 073-545 77 27
rörelsens historia samt om församEva Granberg 070-928 27 21
lingens arbete idag. En rundvandring
i lokalerna står också på programmet.
Under kaffestunden är du välkommen ÖLIS
med dina frågor. Samling Nygatan 10. Onsdag 23 november
kl 14.00–16.00
Pris: 60 kr. Max 22 deltagare.
Biologiska museet
Örebro Läns Idrottshistoriska
Ansvariga:
och ”Karro”
Sällskap visar sina samlingar och
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76 berättar om länets legendarer. Säll- Onsdag 7 december
kl 14.00–16.00
skapet har ca 800 medlemmar och
har producerat många utställningar Ralph Granberg, före detta lärare
Epiroc (Atlas Copco)
på Karolinska gymnasiet och
över kända idrottsprofiler och lag.
Onsdag 9 november
medlem i ”Föreningen biologiska
Samling Järntorgsgatan 3.
kl 14.00–16.00
museets vänner”, kommer att bePris: 60 kr. Max 28 deltagare.
Samling vid stora entrén Klerkrätta för oss om museets historia
Ansvariga:
gatan 21. Vi får information om
och om de spännande historierna
Bengt Momats 073-262 20 42
företagets historia och verksamhet
runt många av djuren.
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
medan vi dricker kaffe i matsalen.
Vi kommer också att få se skolans
Därefter följer en guidad tur genom
”dolda” stjärnkikare och få lite
fabriken. Parkering på Gustavsviks Adventsmusik
information om Karolinska gymi Nikolaikyrkan
parkering. (Obs betalplatser).
nasiet och dess historia.
Onsdag 30 november
Pris: 60 kr. Max 22 deltagare.
OBS! Hiss finns, men inte till
kl 14.00–16.00
Ansvariga:
Välkommen till Nikolaikyrkan för att stjärnkikaren!
Bengt Momats 073-262 20 42
lyssna på musik i adventstid. Organist Vi samlas utanför det norra skolInger Bergane 070-668 94 40
huset som är märkt med ”SibiriKarl-Magnus Jansson spelar och berättar samt låter oss njuta av musiken en” och ”Biologiska Museet”.
Nerikes Allehanda
Pris: 100 kr. Max 20 deltagare.
som förebådar julens ankomst. Vi
Måndag 21 november
Ansvariga:
avslutar med gemensamt kaffe!
kl 14.00–16.00
Eva Granberg 070-928 27 21
Vi samlas i entrén, Klostergatan 23, Pris: 80 kr. Max 22 deltagare.
Inger Gröndahl 073-545 77 27
och åker tillsammans upp till redak- Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
tionen. Där får vi information om
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
NA:s utveckling som pappers-

Kommer i höst –Internet för ovana!

Inte minst efter pandemin har vi börjat använda de digitala möjligheterna allt mer till kontakt med andra, för att utföra tjänster, handla
varor och söka information.
I höst kommer Aktiva seniorer att erbjuda
studiecirklar i hur vi kan använda oss av våra
telefoner, plattor och datorer i den digitala
världen.
Vi kommer att rikta in oss på de enklaste formerna av användning, så att man kan känna
sig bekväm med att prata med barnbarnen på
mobilen, skicka brev på mailen, sköta banken
och inte minst hur man använder vår egen

hemsida för anmälningar och information.
Vi planerar för fullt med utgångspunkt från
den enkät om intresse som gjordes tidigare i
år och det kommer att bli ett antal studiecirklar
om 3 gånger 3 timmar med mycket praktiskt
innehåll.
Tack vare ett bidrag från Örebro kommun kommer avgiften att vara låg.
Så passa på att lära mer om den digitala världen och känna Dig säker i Din användning.
Information om anmälan kommer efter sommaren!
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Halvdagsresor
Stadra teater ger
Lars Forsell-pjäs

Söndag 14 augusti
kl 12.00–18.45
Det är den 19 augusti 1772, dagen för Gustav den III:s
statskupp. Vid Ulla Winblads värdshus i Haga, ”Haren och
Vråken”, samlas folk av alla de slag, ovetande om vad som
sker i Stockholm. Där finns Bellman, Fredman, general
Piper och många andra figurer. Ett Dalaregemente slår
läger intill värdshuset och kapten Rytterstjärna och Ullas
dotter Anna-Britta blir förälskade. Men Ulla är beredd
att försvara sin dotters dygd med alla tillgängliga medel.
Stor kalabalik utbryter! Det här är en teaterföreställning
som fångar såväl skratt som stor dramatik med kärlek och
tragedi, frihet och makt, allt med Lars Forssells geniala
språk. I pausen finns möjlighet att köpa något att dricka.
Innan föreställningen träffar vi Magnus Wetterholm eller
några av skådespelarna som berättar om pjäsen och om
Stadra. Efter det smakar det gott med kaffe/te och smörgås.
Avresa från Fredsgatan 12.00 Eurostop 12.15.
Åter i Örebro cirka 18.45. Max 48 deltagare.
Pris: 610 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Karin Johansson 073-424 58 87

Medinge- ett säteri i tiden

Tisdag 13 september
kl 10.00–14.45
Medinge säteri ligger vid sjön Väringen nära Frövi.
Medinge blev säteri under den skotske herremannen
Casten Feif, som gjorde en fantastisk karriär under
kung Karl XII:s regeringstid. Fastigheten förekommer redan i register från mitten av 1600-talet, då den
tillhörde Kägleholm, Magnus Gabriel De la Gardies
betydande egendom. Upptäck denna kulturskatt!
Medinge Säteri är i dag en modern plats som erbjuder
event, konferenser, jakt och fiske.
Vi hälsas välkomna av nuvarande ägaren friherrinnan
Viveka Åkerhielm. Vi får en rundvisning i huset och
avnjuter lunch och kaffe i Stallet
Avresa från Fredsgatan 10.00 och Eurostop 10.15.
Åter i Örebro cirka 14.45. Max 48 deltagare.
Pris: 530 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Margareta Nilsson 073-771 06 17

Svampexkursion med svampexpert

Tisdag 27 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 svamp och framför allt vilka svampar man inte ska lägga i korgen. Vi
tar oss till ett lämpligt ställe inte för långt från stan, som
vår svampexpert bestämmer. Vi plockar under någon
timma, sedan samlas vi för genomgång. Då tar vi fram
vår matsäck och njuter en stund. Stärkta plockar vi lite
av det vi lärt oss, plus massor av kantareller förstås 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: 220 kr
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Elisabet Wennhager 070-220 30 34

Det byggs värre i Örebro

Torsdag 29 september
kl 09.00–13.00
Många av oss märker inte vad som byggs i vår stad
utanför centrum. Därför genomför vi i höst återigen en
guidad busstur till de områden där det byggs, har byggts
eller planeras byggnation. Minst är nog kunskapen om
hur näringslivet växer så det knakar inom lager- och
distributionssektorn. Vår guide blir förre stadsarkitekten
Lars Edenskär. Vi fikar ute på Naturens hus.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
Åter i Örebro cirka 13.00. Max 47 deltagare.
Pris: 250 kr
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Tranbärsresa

Tisdag 4 oktober
kl 08.30–13.30
En favorit i repris. Vi ger oss ut i tranbärsmarkerna
där vi varit förut och fyllt våra hinkar med ett utav
våra nyttigaste bär. Tranbärssylt på gröten var morgon
kommer att hålla dig frisk och vacker. Som vanligt så
vankas kaffe ur sotig panna och macka därtill. En och
annan korv med tillbehör kommer också att finnas för
avätning. Stövlar är ett måste ute på mossarna. Även
vid soligt väder är regnbyxor att rekommendera då det
denna årstid ofta är fuktigt vid marken, i övrigt klädsel
som stoppar för eventuellt regn.
Kom ihåg bärplockaren om ni använder sådan. Ett kärl
med lock är också bra att ta bären i. Kaffe, korv och
macka ingår i priset. Välkommen till en härlig dag i
naturen och mycket frisk luft!
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter i Örebro cirka 13.30. Max 40 deltagare.
Pris: 225 kr
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Pelle Führ 070-510 95 63

Återfunnet – en hållbar revy
på Sparbanksbörsen, Fjugesta
Fredag 28 oktober
kl 17.45–23.00
Höstens revy på Sparbanksbörsen ligger helt rätt i tiden.
Återvinning och hållbarhet är temat. Lekebergs Revysällskap samlar sina ”best of ” från 23 års revyande. Det
blir sketcher och musiknummer som framförts tidigare,
men de blir i ny tappning och nytt sammanhang och
inramat av nyskapade entré- och finalnummer. Numren
framförs av sällskapets medlemmar som har ett åldersspann från tidiga tonår till aktningsvärda seniorår. I samband med föreställningen serveras en tvårättersmiddag
samt kaffe och kaka. 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 23.00. Max 48 deltagare.
Pris: 650 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Margareta Nilsson 073-771 06 17

Mordgåta på Lerbäcks teater
Torsdag 17 november
kl 17.15–23.30
På Lerbäcksteater fortsätter man att spela teater med
mordtema. För närvarande finns ingen rubrik satt på
gåtan eftersom den inte är skriven ännu.
Men den kommer säkerligen att bli lika invecklad att
lösa som vanligt. Mellan akterna serveras en trerätters
middag.
Avresa från Fredsgatan 17.15 och Eurostop 17.30.
Åter i Örebro cirka 23.30. Max 48 deltagare.
Pris: 910 kr
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Karin Johansson 073-424 58 87
Trystorps slott
och Tångeråsa kyrka
Lördag 3 december
kl 14.00–19.00
Vi inleder med en guidning i Tångeråsa kyrka. Det
är en av Sveriges bäst bevarade medeltida timmerkyrkor och en av de äldsta träkyrkorna i världen.
Cirka 15.30 samlas vi utanför Trystorps slott och
Johan Wiberg inleder sin visning och berättelse om
Trystorp.
Därefter bjuds vi till bords i den nyrenoverade 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 14.00 och Eurostop 14.15.
Åter i Örebro 19.00. Max 28 deltagare.
Pris: 565 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

																													

Heldagsresor

Opera på Skäret–
Maskeradbalen

Söndag 21 augusti
kl 11.30–19.30
Opera på Skäret är Sveriges ledande sommaroperahus. I det världsunika operahuset, inrymt i ett före
detta virkesmagasin på ett nedlagt sågverk i Bergslagen, spelas varje sommar opera i världsklass.
Opera på Skäret ger Maskeradbalen av Giuseppe
Verdi, det enda storverket i operahistorien som har
handlingen förlagd till Sverige.
Känn dig välkommen till en ”svensk” opera – med
sång på klingande italienska! Giuseppe Verdi baserade Maskeradbalen på ett libretto som kretsar
kring mordet på Gustav III 1792.
När Opera på Skäret nu sätter upp operan blir det
i en högdramatisk blågul version, med Gustav III i
fokus och handlingen förlagd till operan och hovet
i Stockholm.
I rollerna ses och hörs handplockade internationella stjärnsolister från ett tiotal länder. Svenska
Kammarorkestern leds av italienske dirigenten Lorenzo Coladonato.
Du får lunch på Skäret, operaintroduktion och bästa platser.
Avresa från Fredsgatan 11.30 och Eurostop 11.45.
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 48 deltagare.
Pris: 1 475 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

En resa i Bergslagen
med bröd, ostar, fisk och dryck
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Tisdag 23 augusti
kl 07.30–19.15
Återigen gör vi en mat- och dryckesresa i Bergslagen
med nya resmål. Vi besöker stort som smått med
huvudinriktning närproducerat. Denna gång börjar
vi med kaffe, smörgås och kaka på Hjulsjö 103, ett
prisbelönt gårdsbageri med SM guld som arbetar med
regionalt och ekologiskt odlat spannmål. Kaffet rostar
man själv. Nästa besök blir familjeföretaget Spendrup
Bryggeri i Grythyttan. Vi gör där en längre bryggerivandring och blir informerade om produktionen från
vatten till dryck i flaska. Cirka 40 PET-flaskor Loka
i olika storlekar och smaker produceras och för det
behövs cirka 50 miljoner liter vatten per år. Spendrups
totala produktion och miljösatsningar med mera ingår i
presentationen.
Nästa mål är Bredsjö Mjölkfår där vi äter deras ostpaj
till lunch. Vi får också en guidad visning och möjlighet
att handla ost från mjölkfår – kanske Bredsjö Blå eller
Bredsjö Hård. Från får till getter för nu åker vi till den
kravcertifierade Jan-Ols Gården i Bastkärn för träff
med Mikaela och hennes cirka 100 getter, 15 hästar
med mera. Här finns ett gårdsmejeri med flera prisbelönta getostar med namn efter gårdens getter. Ost, getmjölk, getyoghurt och kanske en och annan korv finns
att handla. Gården har också ett eget krukmakeri.
Sista stopp på resan blir Källmans skogscafé, där
vi också hittar Ställbergs rökeri. Här får vi lite info
plus möjlighet att handla rökt fisk. Kaffe kommer att
serveras med smörgåstårta där en ingrediens är den
rökta fisken. Efter allt detta går resan hem direkt till
Örebro.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 19.15. Max 48 deltagare.
Pris: 675 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Nilsson 073-825 47 51
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Nordens största
arena för travsport

Onsdag 24 augusti
kl 13.00–24.00
Välkommen till Solvalla och V86 tävlingar med hästar
som tävlar i det övre skiktet av vad svensk travsport
har att erbjuda. Vårt första stopp på väg mot Solvalla
blir hos travstall T.Z. i Enköpingstrakten som ägs och
drivs av travtränare Stefan Melander tillsammans med
Katarina Lundström. Stallet har haft och har flera hästar av toppklass. Här får vi träffa Stefan som berättar
om sin rörelse och vad den omfattar samt att vi passar
på att ställa frågor. Solvalla nästa! Vi börjar med en
guidad tur på Stallbacken. Därefter serveras middag
i restaurangen. Till att börja med så ser vi lopp från
Solvalla och runt kl 20.00 startar V86 tävlingarna där
vartannat lopp går från Solvalla och vartannat från
någon annan bana i Sverige som vi följer via stora
TV-skärmar.
Under bussresan kommer vi berätta om hur travsverige ser ut och är uppbyggt. Solvalla är kontantfritt
så eventuellt spelande sker från mobilen. Vi kommer
i god tid att sända ut information om spelsätt med
mera. Välkommen till en dag fylld med hästar och
spänning!
Smörgås och vatten serveras på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 13.00 och Eurostop 13.15.
Åter i Örebro cirka 24.00. Max 48 deltagare.
Pris: 850 kr
Ansvariga:
Anders Holm 070-718 34 40
Karin Johansson 073-424 58 87

Nostalgi och historia
– Motala motormuseum
och Stjernsunds slott

Tisdag 30 aug
kl 08.00–16.45
Vi åker direkt till Motala motormuseum och efter en
kopp kaffe och smörgås får vi guidning runt i detta
välfyllda museum. I uppbyggda miljöer får vi beskåda
lyxbilar som ägts av kända artister, men också vanliga
familjebilar från olika tidsepoker.
Utöver bilar finns också motorcyklar, fotoattiraljer,
TV-apparater, telefoner och mycket mera. Vilka minnen väcks när man ser bensinmacken där servicmannen hjälper till att tanka bensin för 68 öre litern eller

husvagnen med alla campingtillbehör?
Efter lunch på Rönnerdahls åker vi till ännu en plats
med mycket historia, Stjernsunds slott där vi blir guidade runt. Slottet har ägts av flera Bernadotteättlingar
och mest känd är sångarprinsen Gustaf. Stjernsunds
slott har en dokumenterad interiör från mitten av
1800-talet. Sista ägaren donerade slottet till Vitterhetsakademin och idag är slottet förklarat som ett
byggnadsminne. Stjernsunds slott är också känt för att
ha varit ett mönsterjordbruk där boskapsrasen SRB
avlades fram. Vi avslutar dagen med ett besök i Gårdsbutiken för eventuellt inköp av ägg eller andra jordbruksprodukter.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.
Åter i Örebro cirka 16.45. Max 48 deltagare.
Pris: 655 kr
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Hans Axelsson 070-680 23 69

Litterär resa i Bergslagen

Tisdag 6 september
kl 08.45–18.00
Nalle Puh i Rockhammar, kamelklockor på Rådhustorget i Linde, kvinnosakspionjären på Siggebohyttan och
kommissarie Wijk i Skoga.
Författarna Astrid Lindén och Clas Thor guidar under
en litterär utflyktsdag i Bergslagen.
Under bussresan får vi lyssna till många författarmöten med berättelser. Det blir en resa utöver det vanliga!
Ta med eget förmiddagskaffe som vi intar i det gröna
invid Sverkerstaån.
Lunch äter vi på Café Oscar vid Lindesjön och avslutar med kaffe på Café Da Capo i Nora.
Avresa från Fredsgatan 08.45 och Eurostop 09.00.
Åter i Örebro cirka 18.00. Max 46 deltagare.
Pris: 575 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Margareta Nilsson 073-771 06 17

																													

Göta kanal och
Sankt Annas skärgård

Torsdag 8 september
kl 07.15–18.00
Med M/S Göta Lejon, en vacker skärgårdsbåt, får ni
uppleva två världsattraktioner på samma dag. Vi reser
på Göta kanal från Söderköping, den gamla handelsstaden med anor från 1100-talet. Efter några slussar
når vi Mem, där kanalen invigdes 1832 av Karl XIV
Johan. Vi kommer ut på Slätbaken, en Östersjövik och
här börjar Sankt.Annas skärgård.
Vi njuter av svensk skärgård när den är som vackrast
och blir guidade av vår kapten under hela resan. Ett
strandhugg görs på skärgårdsön Västra Gärdsholmen
med Capella Ecumenika. Efter cirka fyra timmar angör
vi det gamla fiskeläget Arkösund, numera en välbesökt
turistort och båthamn.
Vid avresan serveras kaffe och dubbelfralla ombord
och lunchen intar vi innan vi lägger till i Arkösund där
vår buss väntar oss.
Eftermiddagskaffe blir det under hemresan. Välkomna
till två upplevelser på en dag.
Avresa från Fredsgatan 07.15 Eurostop 07.30.
Åter i Örebro cirka 18.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1 100 kr
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Hans Axelsson 070-680 23 69
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Västanå Teater
och Alsters Herrgård

Lördag 10 september
kl 09.00–22.00
Vi återvänder till alltid framgångsrika Västanå Teater
som i sommar firar 50 år och ger jubileumsföreställningen ”En saga om en saga”. Det blir en sprakande
kavalkadföreställning i ett möte mellan Västanå Teater och Selma Lagerlöf, där scener hämtas från alla
Västanås Lagerlöf-uppsättningar. Titeln är lånad från
”En saga om en saga” där Selma skriver om hur den
fantastiska berättelsen om Gösta Berling, Majorskan
och alla de andra karaktärerna i Gösta Berlings Saga
kommer till i en omskakande vision när hon går på
Malmskillnadsgatan i Stockholm, för titeln kan även
syfta på Västanå teaters femtioåriga saga. I pausen
serveras mat. På vägen dit besöker vi Alsters herrgård,
Gustaf Frödings minnesgård, en 1700-talsherrgård i
vacker naturmiljö med utsikt över Vänern. Under visningen lär vi känna Gustaf Fröding, en av våra mest
folkkära skalder. Glöm inte att besöka Herrgårds- och
hantverksbutikerna i flygelbyggnaderna. Vi äter en god
lunch på herrgården. En värmlandsdag som bjuder det
bästa! Förmiddagskaffet byts mot frukt.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
Åter i Örebro cirka 22.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1 225 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Blaxsta - Sveriges första
vinfabrik och vingård

Tisdag 20 september
kl 09.00–16.00
Blaxsta vingård är en liten romantisk vingård med
söderläge utmed sjön Långhalsen, mitt i Sörmlands
vackra landskap. Här, bland runstenar och vikingagravar, ligger den cirka 3,5 ha stora vingården, bestående
av välkända druvsorter som Merlot, Chardonnay och
Vidal Blanc. Den sistnämnda druvsorten omvandlas
till det internationellt berömda och speciella Blaxsta
Vidal ice wine. På vingården framställs vinerna efter en
traditionell kalljäsningsmetod och är helt naturliga utan
tillsatser av svavel, färg och aromer.
Efter en spännande guidad visning i vingård och vinfabrik, avnjuter vi en vinprovning och lunch. 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: 850 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
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resan från 1901 års träsliperi till dagens konverteringsanläggning för kartong, berättar Lennart Larsson, som
varit ägare av bolaget under perioden 2004 – 2019.
Idag ägs Oppboga av ett schweiziskt företag. Vi får en
guidad tur genom företaget och en beskrivning av hur
produktionen fungerar. Efter visningen äter vi lunch
på Wedevågs Herrgård. Wedevågs bruk bildades 1545
och är Sveriges tredje äldsta aktiebolag. Herrgården
tillhörde det gamla bruket och har en historia från
1637. Idag finns bara disponentfrun kvar, i alla fall
dunkar hon i golvet då och då när hon kallar på tjänstefolket. I samband med lunchen tar vi del av brukets
historia. Välkomna att ta del av ett stycke svensk industrihistoria.
Avresa från Fredsgatan 08.45 och Eurostop 09.00.
Åter i Örebro cirka 14.45. Max 30 deltagare.
Vandring i Kilsbergen
Pris: 470 kr
Onsdag 21 september
Ansvariga:
kl 08.30–14.30
Karin Johansson 073-424 58 87
Vi gör en cirka 7 km lång vandring i norra delen av
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Kilsbergen. Den går inte längs Bergslagsleden och du
bör ha en viss vana att vandra i kuperad terräng. Vi
startar med att gå till Ullavi klint, en fornborg på Kilsbergens östra kant, som ligger strax väster om Klockhammar. Här har man en fantastisk utsikt över slätten
och ut mot Hjälmaren.
Eftersom det är en fornborg så är det stenigt om man
vill gå fram på kanten. Därefter fortsätter vi en stig
genom skogen upp till Kilsbergsstugan i Tomasboda.
Här kan det vara lämpligt att äta den medhavda matsäcken. Därefter är det dags att gå vidare mot Kilsbergens och Närkes högsta punkt, 298,4 meter över havet.
Uppe på höjden finns ett konstverk som kallas ”Himmel med balkong”. Detta invigdes i juni 2015. Tyvärr
står skogen tät här uppe men en liten bit ifrån högsta
punkten finns en utsiktsplats mot väster. Vi går vidare
på den ganska nya leden mot Gårdsjötorp. Där kan vi
avsluta med att äta upp det sista av matsäcken innan vi
kliver på bussen hemåt.
Ta med en rejäl matsäck, välj kläder och skor efter
vädret och kanske ett par stavar gör vandringen lättare.
Avresa från Fredsgatan 8.30 och Eurostop 8.45.
Åter i Örebro cirka 14.30. Max 48 deltagare.
Pris:160 kr
Ansvariga:
Elisabet Wennhager 070-220 30 34
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Oppboga Bruk
och Wedevågs Herrgård

Torsdag 22 september
kl 08.45–14.45
Ta chansen till ett intressant företagsbesök!
Oppboga bruk i Fellingsbro har anor från 1600-talet,
men som företag i modern bemärkelse startades verksamheten 1901. Bolaget är privatägt sedan 1999. Om

Titanic – The Musical

Söndag 2 oktober
kl 10.30–19.00
I höst är det Sverigepremiär på musikalen Titanic på
Wermlandsoperan i Karlstad. Handlingen är baserad
på händelsen när RMS Titanic sjönk under sin jungfrufärd 1912, men handlingen är inte densamma som
i filmen Titanic. Vi får följa resenärer från första till
tredje klass, när de går ombord i Southampton och
under tre dygn till havs. Det är kaptenen, ägaren, båtbyggaren och flera resenärer som har stora drömmar
om en lycklig framtid i Amerika. Alla är de övertygade
om att de gått ombord på världens mest moderna
skepp som är osänkbart. Vi äter lunch på Matbruket
innan föreställningen. På hemvägen serveras smörgås
och vatten i bussen.
Avresa från Fredsgatan 10.30 och Eurostop 10.45.
Åter i Örebro cirka 19.00. Max 48 deltagare.
Pris: 990 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56

																														

Såsom i himmelen
på Säffleoperan

Höstvandring i Västernärke

Fredagen 7 oktober
kl 08.30–14.00
Vi tar oss an etappen Svartå – Sixtorp på
Bergslagsleden. Denna är 20 km lång men vi går
bara de sista 7 kilometrarna fram till Sixtorp.
Denna del av Bergslagsleden går till stora delar
genom kalkhaltig mark som har en egen karaktär.
Här finner man den rödgula trumpetsvampen
med lite tur. Lite udda fåglar kan också dyka upp
som tretåig hackspett och nötkråka.
Vi passerar en mosaik av beteshagar och
odlingsrösen i sluttningarna ner mot sjön
Multen. Här passar bra med lite rast för intag av
medhavd kaffe och macka. Vi fortsätter sedan
med sjön Multen på vår högra sida, mot naturreservatet som omger stora delar av Sixtorpsområdet.
Väl framme i Sixtorp får vi en guidning i den
gamla skolan av Ann-Sofie som är boende i
området. Hon fixar även vår lunch som ska
smaka bra efter vandringen och innan bussen
tar oss hem igen. Mycket frisk luft utlovas så
välkommen till en fin höstvandring. Ta på för
dagen lämplig klädsel och kängor som tål lite
vatten.
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter i Örebro cirka 14.00. Max 48 deltagare.
Pris: 275 kr
Ansvariga:
Elisabet Wennhager 070-220 30 34
Gertrud Åsman 070-449 73 56.
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Söndag 9 oktober
kl 11.00–20.00
I höst sätter Säffleoperan upp musikalen Så som i himmelen baserad på Kay Pollaks film med samma namn
där Stefan Nilsson och Py Bäckmans omtyckta låt
Gabriellas sång ingår. Den finns även med i musikalen
till vilken Fredrik Kämpe skrivit musiken.
Den internationellt kände dirigenten Daniel Daréus
återvänder till hembyn efter att drabbats av utmattning
och sjukdom för att bara leva ett lugnt liv utan krav.
Här möter han de färgstarka byborna som lyckas övertala honom att leda kyrkokören. Han möter vänskap
och gammal fiendskap men också sann kärlek. Musikalen visar också på musikens stora makt att förena
människor och gemenskapen i körsång.
Förmiddagskaffet byts mot frukt. Vi åker direkt till
Säffleoperan där vi äter lunch.
I pausen serveras kaffe och kaka och på hemvägen
smörgås och vatten i bussen.
Avresa från Fredsgatan 11.00 och Eurostop 11.15.
Åter i Örebro cirka 20.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1 050 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Potatis, gårdsbutik och farligt avfall

Torsdag 20 oktober
kl 09.00–16.15
Vi åker till Stora Mellösa Potatis och deras förpackningsanläggning strax öster om Lännäs för att få
information om hur en stor del av Östernärkes potatis
sorteras och förpackas innan de körs ut till handlarna i
Mälardalsområdet. Här börjar vi med förmiddagskaffe
innan vi påbörjar rundvandringen. I den nyöppnade
välförsedda 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 23 deltagare.
Pris: 550 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Nobel Prize Museum
och Adventskonsert i Stadshuset

Lördag 26 november
kl 09.30–20.00
Förmiddagskaffe byts mot en frukt. Vi inleder med att
besöka Nobel Prize Museum och får en visning om
Nobelpris som förändrat världen. Alfred Nobel hade
en tydlig vision med det pris han skapade. Nobelpriset
ska tilldelas dem som enligt Alfred Nobels testamente
”gjort mänskligheten den största nyttan”. I denna visning får du veta mer om Nobelpris som har förändrat
världen och om personerna bakom dem. Finns det

något som förenar dem? Vi får se originalföremål från
Alfred Nobel och höra hur det går till när Nobelpristagarna väljs. Efter visningen njuter vi av en trerätters
middag på Nobelmuseet. Adventskonserten i Blå
hallen i Stockholms Stadshus är ett av landets största
årliga konsertevenemang. Blå Hallen är en enastående
lokal, berömd inte minst för den årliga Nobelfesten.
I centrum för konserten står Stockholm Singers tillsammans med några andra av Sveriges främsta körer.
Därtill orkester, solister, dansare och Sveriges största
orgel. Konserten spänner från det högtidligt klassiska
till det uppsluppna och muntra. Landgång med vatten
på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 09.30 och Eurostop 09.45.
Åter i Örebro cirka 20.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1 215 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Margareta Nilsson 073-771 06 17

Adventsgudstjänst i Askersunds
landskyrka med julbord

Söndag 27 november
kl 09.30–15.30
Årets 1:a adventsresa går till Askersunds landskyrka
där adventsgudstjänsten börjar kl.11. Efter gudstjänsten och information om kyrkan beger vi oss till den
närbelägna restaurangen Norra Vättern för att inta vårt
julbord.
Avresa från Fredsgatan 09.30 och Eurostop 09.45.
Åter i Örebro cirka 15.30. Max 48 deltagare.
Pris: 600 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Margareta Nilsson 073-771 06 17

																														

Flerdagsresor

Världsarvet Höga Kusten
– en upplevelseresa

Fredag–söndag 2-4 september
Välkommen till storslagna Höga Kusten, framröstad
till Sveriges vackraste natur. Här hittar du Sveriges
enda rena naturvärldsarv och världens största landhöjning sedan den senaste istiden.
Dag 1. Vi inleder med besök på Mackmyra whiskydestilleri. Efter guidning och provsmakning åker vi vidare
till Axmar Brygga Havskrog för att med panoramautsikt avnjuta en god lunch.
Vi fortsätter norrut mot resans mål Höga Kusten och
passerar, innan vi kommer till vårt hotell i Kramfors,
även Högakustenbron.
Det är en speciell känsla att åka över denna mäktiga
bro, som är en av världens längsta hängbroar, 1800
meter lång med 180 meter höga pyloner. Efter incheckning på Hotell Kramm äter vi en gemensam
middag.
Dag 2. Efter frukost åker vi mot Skuleberget och
första stoppet blir Ullånger. Vi besöker Mjälloms
Tunnbröd, Sveriges äldsta tunnbrödsbageri med sin
snart 100-åriga historia, Naturrum Höga Kusten, Sku-
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leberget och naturligtvis Mannaminne i Nordingrå.
På Mannaminne äter vi lunch och får där också prova
surströmming.
Resan fortsätter sedan till det pittoreska och genuina
fiskeläget Bönhamn och Nordingrå kyrka. Vi avslutar
med en gemensam middag på hotellet.
Dag 3. Efter frukost besöker vi Lundemonumentet,
där guide berättar om Ådalshändelserna 1931 och även
det dramatiska Sandöbroraset. På hemresan gör vi ett
kort stopp i Järvsö. Vi besöker Växbo Lin och äter
lunch på Växbo Krog, som ligger dold under jord med
en vacker fönsterfasad ut mot kvarndammen. Resan
avslutas med kaffe på anrika Elsa Anderssons konditori i Norberg.
I resan ingår bussresa, plats i tvåbäddsrum, all mat och
guidning, utflykter, entréer och lokal guide dag 1 och 2.
Enkelrumstillägg: 400 kr/person
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 21.00. Max 47 deltagare.
Pris: 4 600 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
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Kalendarium
Augusti

14 Stadra teater		
21 Opera på Skäret
23 En resa
i Bergslagen		
24 Solvalla			
25 Tröstlösa kapell		
30 Motala 			
och Stjernsund		
31 Raoul Wallenberg
31 Boule			

September

2-4 Världsarvet
Höga Kusten		
5 Älvtomta koloniområde			
6 Litterär resa
i Bergslagen		
7 Boule			
7 Stadsparkens
alla träd			
8 Göta kanal och
St Annas skärgård
10 Västanå Teater och
Alsters herrgård
13 Medinge säteri		
14 Boule			
14 Örebro Teater		
14 Höstens mode		
19 Kulturkvarteret		
20 Blaxsta vingård		
21 Vandring i
Kilsbergen		
21 Boule			
21 Regionarkivet		
21 Höstens mode		
22 Oppboga Bruk och
Wedevågs Herrgård
26 Kulturkvarteret		
27 Lasse Granqvist
27 Svampexkursion
28 Bowling			
28 H-huset USÖ		
29 Det byggs värre
29 Musikkåren Lyran

ARCTIC SILK +

11
13
13
14
3
14
4
4
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8
14
4
8
15
15
11
4
8
5
8
15
16
4
8
5
16
8
5
11
5
8
11
3

30 Få reda på mer om –
Kex och skor		

Oktober
2
3
3
4
4
5
5
6
7
9
10
10
10
11
11
12
12
13
15
17
17
17
18
18
19
19
19
20
24
24
26
26
26
27

Titanic			
Hotell Borgen
Vad gjorde
kvinnorna…		
Tranbärsresa		
Stavgång		
Elgerigården		
Bowling			
Vin och konst		
Höstvandring 		
i Västernärke		
Såsom i himmelen
Nordens
samtidskonst		
Barbro Westerholm
Sveriges Radio		
Stavgång		
Vin och konst		
Elgerigården		
Bowling			
Samiska årstider
och samisk mat		
Hugo Alfvén 150 år
Olivolja			
Nordens
samtidskonst		
Kost och motion
för äldre			
Stavgång		
Ortnamn I Närke
Sveriges Radio		
Bowling			
Pubkväll i Valvet
Potatis och
farligt avfall		
Nordens
samtidskonst		
Hotell Borgen		
Bowling			
Örebro Stadsmission
Seniorbio		
Vad drack van Gogh
och Munch?		

4
16
8
5
12
5
9
5
5
17
17
5
5
9
5
5
9
5
6
6
6
5
9
5
6
9
5
6
18
5
8
5
9
7
7

Arctic Silk+ är ettvitt, fullbestruket papper med en silkeslen,slätyta som återger bild och text perfekt. Papperet har hög bulk, opacitet,styvhet och utmärkta köregenskaper i tryckpressen. Silkytan är läsvänlig, ger ökad intensitet i färger samt hög tryckglans som
påtagligt lyfter fyrfärgsbilder. Arctic Silk+ standardprodukter finns tillgängliga som FSC® – The mark of
responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C007342 och PEFC™-certifierat, PEFC/05-33-98.

27 LICA4Singers		
28 Få reda på mer om –
Stadsarkitektur		
28 Sparbanksbörsen
29 Afternoon Tea		
31 Släktforskning		

November
1
2
2

7
8
9
9
14
15
16
16
17
21
22
23
23
24
26
27
28
28
30
30

Canasta			
Bowling			
Scandic Örebro
Central			
Pingstkyrkan		
Canasta			
Bowling			
Epiroc			
Släktforskning		
Canasta			
Bowling			
Scandic Örebro
Central			
Lerbäcks Teater
Nerikes Allehanda
Canasta			
Musikaliska
smakprov		
ÖLIS			
Klassiska pärlor
Nobel Prize
Museum			
Adventsgudstjänst
i Askersunds kyrka
Kulturkvarteret		
Förändra julbordet?
Adventsmusik
i Nikolaikyrkan		
Få reda på mer om –
Örebro slott		

December
3

Trystorps slott och
Tångeråsa kyrka
6 Författarafton –
Björn Hellberg		
7 Biologiska Museet
och ”Karro”		
15 Lucia-konsert		

3
4
12
7
9
7
5
9
10
7
5
10
9
7
5
9
12
10
7
7
10
3
18
18
8
7
10
4

12
7
10
3

