Örebro
Våren 2022

Program

Ett löfte om ljusare tider
När dagarna är korta och mörkret råder är
det härligt att veta att snart blir det vår.
Ljuset kommer tillbaka och det mesta blir
lättare.

Viktigt att vi prioriterar att träffas och
umgås med varandra. Och det gör vi bäst i
Aktiva Seniorer.
Välkommen till våren 2022!

Månadsmöten Aktiviteter
Studiebesök Resor

Sidan 3 
Sidorna 4-7 
Sidorna 8-11
Sidorna 12-19

Spelmän från Tröstlösa kapell tolkar Taube, Vreeswijk
och Närkediktare.

Mischa Billing berättar om
sin resa inom gastronomins
värld.

Få en inblick i binas fantastiska värld vid besök hos
Örebro Biodlarförening.

Följ Christopher O´Regan
genom Gamla stan efter
vaktavlösningen på slottet.

Hur anmäler du dig? Hur betalar du? Vem gör vad? 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 3 januari 2022.
-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 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
gärna din reservplats om du inte vill att vi ska ringa dig.
-Vi reserverar oss för ev ändringar i programmet.

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.

Vi har vår expedition i Föreningarnas Hus,
Slottsgatan 13, öppen måndag-torsdag
18 januari– 15 juni 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		
Sofia Loodh			
Anders Holm 			
Ann Björkman		

070-644 97 67
070-542 10 05
070-524 58 01
070-680 23 69
076-027 13 22
073-424 58 87
070-400 96 50
070-718 34 40
070-916 68 59

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 !

																													

Nyheter Månadsmöten våren 2022
Anmälan kommer att krävas, för att vi ska kunna

beräkna storlek på lokal och förtäring.
Anmäl på mail orebro@aktivaseniorer.com
eller telefon 019-10 29 29
senast på tisdagen kl 12 samma vecka som mötet.
Kontantfri betalning sker på plats med kort eller swish.
Även icke-medlemmar är välkomna, som vanligt.

Månadsmöten

Torsdagar 14-16 i Filadelfiakyrkan,
Slottsgatan 16, Örebro. Kaffe med bröd serveras.
Spelemän från
Tröstlösa kapell

Torsdag 27 januari
Anders Borehed och Magnus Börjesson från Tröstlösa Kapell
underhåller oss med musik och sång av Taube, Vreeswijk och
Närkediktare. De trakterar många instrument – gitarr, klarinett, nyckelharpa och sång med mera.
80 kr

Årsmöte och Musikkåren Lyran
skapar feststämning

Torsdag 24 februari
Musikkåren 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 i en mindre sättning på
ca 10 musiker.
80 kr

Halva T Blues Sweden
bjuder på härlig blues

Torsdag 24 mars
Mats Norrefalk, gitarr och Bernt Haglund, piano, bjuder oss
på en härlig blueseftermiddag.
De är två fjärdedelar av bluesgruppen T Blues Sweden.
Det blir svårt att sitta still.
80 kr

Lättlyssnad jazz med
Pär Björck Trio

Torsdag 28 april
Pär Björck Trio har valt en repertoar många känner igen och
musiken framförs med en lekfullhet men också självklar säkerhet. Resultatet blir därmed utsökt pianojazz som man lyssnar till
med stor behållning. Trion består av Pär Björck piano, Gunnar
Andersson kontrabas och Gunder Eriksson trummor. 80 kr
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Aktiviteter

Aktuella Örebro Profiler: Få reda på mer om…
Vaccinationsresan

20 år i riksdagen

Vad gör regionen?

Fredag 28 januari.

Fredag 25 mars.

Fredag 22 april.

Tidigare chefläkare Inger Nordin
Olsson sedermera regional vaccinationssamordnare berättar om
planeringen och genomförandet av
storskalig vaccination mot Covid-19.
Det handlar om utmaningar, möjligheter och mål.
100 kronor

Riksdagsman Johan Pehrson
kommer till oss och berättar om en
20 årig lång karriär i riksdagshuset.
Möten med intressanta personer,
umgänge över partigränser, utskottsarbete, episoder och anekdoter.
100 kronor

Inom Region Örebro län finns ett
flertal olika verksamheter exempelvis kultur, transporter (BRT) och
sjukvård. Vi får besök av regiondirektör Rickard Simonsson som
klargör både verksamheter, ansvar
och framtid.
100 kronor

Start kl 09.30 i Betelkyrkan Köpmangatan 19 (vägg i vägg med
varuhuset Vågen) med fika innan vi lyssnar på vår föredragshållare kl 10.00-11.00. Lokalen har hörselslinga.

Ansvariga:
Anders Holm 070-718 34 40
Annica Rydbecker 070-279 30 46

Närodlat, miljö och hälsa Merlot från olika
Måndag 31 januari
delar av världen

Lunch med Örebros
teaterdirektör

kl. 09.00–13.00
Närodlat, miljö och hälsa, de tre ledorden genomsyrar verksamheten hos
Åsa Sandholm och Hanna Öholm
på den vegetariska restaurangen
Rosengrens Skafferi. Du får praktiska
tips på hur du kan planera veckans
måltider och hur du skapar läckra
näringsrika vegetariska måltider.
Deltagarna välkomnas av kaffe/te
och smörgås då Åsa och Hanna ger
en introduktion till kursen och lite
grundläggande näringslära. Sen delas
recepten ut och vi lagar en härlig buffé med rätter av olika slag, vegobiffar,
grytor, soppor, gratänger, sallader
och dessert. Vi avslutar med att äta
och njuta av den goda maten på buffén. Matkostnad ingår i kurspriset.
Medtag förkläde.
Lokal: Rosengrens Skafferi, Klostergatan 2. Max 12 personer. Pris: 745 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Karin Johansson 073-424 58 87

Torsdag 3 februari
Torsdag 10 februari
kl. 15.00-17.00
OBS! Det går endast att välja ett
alternativ!
Merlot är en av Frankrikes vanligaste blå druvsorter som raskt är på
frammarsch över hela vinvärlden.
Den är lättodlad, mognar tidigt och
ger stora skördar.
Vinet påminner ofta om Cabernet
sauvignon men har en lite mjukare
ton.
Vi kommer att smaka på Merlot
från olika delar av världen och jämföra dem med varandra.
Till vinerna serveras en liten osttallrik.
Provningsledare: Barbro Bergfeldt
Lokal: Svarta Örn, Köpmangatan 1.
Max 50 deltagare Pris: 330 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Westergren 070-380 45 77

Måndag 7 februari
kl. 12.00-14.00
Träffa Örebros nya teaterdirektör
och njut samtidigt av en härlig lunch
på Rosengrens Skafferi. Vi blir serverade en god tillagad vegetarisk
varmrätt. All mat på restaurangen
tillagas från grunden med råvaror
som är ekologiska och närproducerade. Efter lunchen är det dags för
kaffe/te och kaka. Då berättar Stina
Westerberg, Örebros nya teaterdirektör, om sina tankar och framtidsvisioner för teatern i Örebro. Stina
Westerberg kommer närmast från
posten som generaldirektör för Statens musikverk men har en gedigen
bakgrund i kulturlivet, från början
som professionell musiker.
Lokal: Rosengrens Skafferi, Klostergatan 2 Max 45 personer
Pris: 145 kr.
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Karin Johansson 073-424 58 87

																													

Whiskyprovning

Tisdag 8 februari
Torsdag 17 mars
kl. 16.00-18.00
OBS! Det går endast att välja ett
alternativ!
Är du intresserad av whisky och
nyfiken på att lära dig lite mer så
missa inte detta tillfälle.
Tillsammans med Staffan Gustafsson kommer vi att smaka på fyra
Singel Maltwhisky som mognat
och fått sin karaktär i olika typer av
tunnor och sedan provar vi en god
Blended som jämförelse.
Staffan Gustafsson har varit aktiv i
Whiskybranschen i 20 år. Han producerar whisky i Skottland, som säljs
både i Sverige och internationellt.
Staffan kommer också att ge
oss en inblick i whiskyproduktionen och säkert berätta lite
roliga anekdoter från Skottland.
Lokal: Svarta Örn Köpmangatan 1
Max 30 deltagare. Pris: 330 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Karin Johansson 073-424 58 87

Afternoon Tea

Lördag 12 februari
Lördag 19 mars
kl. 15.00 – 17.00
Vi vill bjuda 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: Betelkyrkan, Köpmangatan
19. Pris: 90 kr (max 50 deltagare)
Ansvariga:
Inger Beijer 070-644 97 67
Lisbeth Haglund, 073-638 91 33

Sophie Janson, en
cyklande fotografs liv
och värld 1874-1981
Tisdag 15 februari
kl. 14.00 – 16.00

Onsdag 9 mars
Onsdag 16 mars
kl. 18.30-21.00
OBS! Det går endast att välja ett
alternativ!
Nyfiken på vårens modenyheter?
Då är du kanske intresserad av en
liten modevisning hos Pagelle.
Förutom visningen av nya spännande kläder och information om
vårens trender bjuds du på vin/
alkoholfritt och snittar.
Under kvällen har Pagelle speciella
erbjudanden och happenings bara
för oss.
Välkommen till en kväll där du i
lugn och ro kan botanisera bland
vårens nyheter.
Lokal: Pagelle, Kungsgatan 7
Max 25 deltagare Pris: 75 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Karin Johansson 073–424 58 87

Gå dit näsan pekar

Ost från svenska
gårdsmejerier

Onsdag 9 februari
Onsdag 16 februari
kl. 15.00-16.30
OBS! Det går endast att välja ett
alternativ!
Brie, camembert och roquefort i all
ära men Sverige kan också producera fantastiskt goda ostar.
Följ med på en smakupplevelse
där du får chansen att utforska nya
spännande ostar.
Kristina och Johanna från Örebro
Ost tar oss med till några svenska
gårdsmejerier.
De berättar lite om ostens historia,
anekdoter och de presenterar de
olika ostfamiljerna. Vi provar sex
olika ostar, kex och marmelader. Till
osten serveras bubbelvatten.
Lokal: Svarta Örn, Köpmangatan 1
Max 45 deltagare. Pris: 220 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073- 622 32 72
Karin Johansson 073- 424 58 87

Ta en första titt
på vårens mode

Journalisten och författaren Rolf
Jansson från Fjugesta visar bilder
och berättar om den fantastiska fotografen Sophie Janson, som i hela
sitt liv dokumenterade livet
i Västernärke – farande runt på
sin cykel. Hon förde ett annorlunda
liv jämfört med kvinnorna i sin
samtid och hon hade sin egna ateljé
och filial.
Hon levde inte bara ett spännande
yrkesliv, hon levde länge också –
106 år. Eftermiddagskaffe serveras.
Lokal: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13.
Pris: 140: (max 50 deltagare)
Ansvariga:
Inger Beijer 070-644 97 67
Lisbeth Haglund 073-638 91 33
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Torsdag 10 mars
kl. 14.00-16.00
Möt Mischa Billing, sommelier,
lektor i måltidskunskap vid Örebro Universitet och nasolog.
Hon är ledamot av Vinakademien
i Sverige och har fått en mängd
utmärkelser.
Som expert på vin, textur och
på att kombinera mat och dryck
kommer Mischa att berätta om
sin resa inom gastronomins värld.
Mischa har även bedömt kvaliteten på såväl vårt svenska kranvatten som på svensk äppelmust
och skrivit en bok om hur rosor
doftar.
Just nu är hon aktuell som jurymedlem i TV4:s populära program Sveriges Mästerkock. Kaffe
och kaka ingår.
Lokal: Kulturkvarteret, Akustiken
Max 100 deltagare. Pris: 190 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Margareta Nilsson 073-771 06 17
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kaffe med Linns smörgås och kaka Kvällen inleds med lite mingel, då
Bönnera där hemma
går vi till Konserthuset och repedet serveras kaffe/te, smörgås och
– om dialekter
titionen inför torsdagens konsert
en liten gobit.
Tisdag 15 mars
med Svenska Kammarorkestern
Lokal: Kulturkvarteret, Akustiken
kl. 14.00 – 16.00
och Martin Fröst som dirigent. Pro- Max: 150 personer. Pris: 180 kr
Välkommen på en föreläsning om
grammet innehåller verk av Beetho- Ansvariga:
dialekter i allmänhet och närkeven, Barber och Mendelssohn Sym- Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
mål i synnerhet.
foni nr 4. Solist är sopranen Jeanine Gertrud Åsman 070-449 73 56
Ingvar Öhrn från Askersund led- De Beq från Trinidad.
sagar oss bland dialekterna, och
Lokal: Kulturkvarteret, Samklangen Stavgång
sjunger och spelar dessutom några Max 25 deltagare. Pris inklusive
Tisdag 22, 29 mars och 5 april
visor från Närke. Eftermiddagskaf- kaffe med Linns smörgås och kaka: kl. 14.00-15.15
fe serveras.
200 kr.
Kanske är det dags för fler att ta
Lokal: Föreningarnas Hus, SlottsAnsvariga:
med stavarna ut på motionsturen.
gatan 13. Pris: 140 kr (max 50
Karin Johansson 073-424 58 87
Nordic Walking är en träning som
deltagare)
Anders Nilsson 073-825 47 51
är lika effektiv som den är lätt att
Ansvariga:
komma i gång med.
Inger Beijer 070 644 97 67
Välkommen till en trevlig promeSofia Loodh 070-400 96 50
nad i vackra omgivningar tillsammans med ett gäng aktiva seniorer.
Kan en pensionär
Vi ordnar stavgång vid tre tillfällen.
Ta med egna stavar.
bli stressad?
Vi träffas vid Haga centrum ICA
Tisdag 15 mars
entrén och väljer där riktningar för
kl. 14.00-16.00
en dryg timslång vandring.
Kan en pensionär bli stressad?
Vill du fika efteråt finns café inne i
Kom och lyssna på Tomas DanielsHaga centrum. Pris: 90 kronor för
son, Stressdoktorn, en mycket upptre tillfällen.
skattad och underhållande föreläsaAnsvariga:
re. Tomas blandar fakta med roliga Författarafton
Eva Gert 070-401 12 17
vardagsexempel och förklarar sina
med Håkan Nesser
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
begrepp tokstress, additionsstress
Måndag 21 mars
och stresshypokondri. Han har
kl. 17.00-19.30
även skrivit ett antal böcker. Efter
Ta chansen att lyssna på Håkan
föreläsningen smakar det gott med Nesser, en mycket omtyckt svensk
författare.
kaffe/te och mjuk kaka.
Han är kanske mest känd för sina
Lokal: Kulturkvarteret, Akustiken,
kriminalromaner, dels de tio böckMax 50 personer. Pris: 175 kr.
erna om kommissarie Van Veeteren
Ansvariga:
i den fiktiva staden Maardam och
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
på senare år den finurlige polisen
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Barbarotti.
Seniorbio bara för oss
Onsdag 23 mars
Den klassiska orkestern Håkan Nesser har även beskrivit
barn
och
ungdomsmiljön
på
kl. 14.00-16.30
Onsdag 16 mars
60-talet i ”Kim Novak badade
Vi har hyrt hela stora salongen på
kl. 08.30-12.00
aldrig
i
Genesarets
sjö”
och
”PicRoxy och visar filmen Guernseys
Föreläsningen genomförs av Linn
litteratur- och potatisskalspajsällElvkull som varit anställd i Svenska cadilly Circus ligger inte i Kumla”.
Den
sjunde
romanen
om
Barbaskap. Det är en film som har allt,
Kammarorkestern som alterneranrotti,
”Schack
under
vulkanen”,
vackra vyer, historia, sorg, glädje,
de stämledare i violastämman men
utgiven
2021,
utspelar
sig
delvis
personliga karaktärer och naturligtarbetar nu som rektor för Betelkyrunder
covid
19-pandemin.
Där
vis romantik.
kans musikskola. Linn inleder både
får man följa Barbarottis sökande
Handlingen utspelar sig 1946, strax
muntligt och med musikexempel
efter
några
försvunna
författare.
efter andra världskrigets slut. Förgenomgången av orkestern och
Håkan Nessers böcker har
fattaren Juliet får ett brev från en
dess instrument, arbetet som muöversatts
till
mer
än
30
språk
och
medlem av en mystisk litteratursiker samt skillnaden mellan orkesflera av hans böcker har filmats.
klubb som startat under kriget på
termusik och kammarmusik. Efter
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den brittiska ön Guernsey. Ön var
de möjliga lösningarna ut? Johanna Svenska Kammarorkestern som
då ockuperad av Hitlers nazisoldaBjörklund, lektor i miljövetenskap
alternerande stämledare i violastämter. Juliet blir nyfiken på den lilla
vid Örebro universitet, tar maten
man men arbetar nu som rektor för
litteraturklubben med det ovanliga
och vårt livsmedelssystem som utBetelkyrkans musikskola.
namnet så hon reser dit för att skri- gångpunkt för en föreläsning och
Linn inleder både muntligt och med
va ett reportage. Skådespelarna Lily ett samtal om dessa frågor. Hon
musikexempel genomgången av orJames och Matthew Goode, två av
menar att just vad vi äter och hur
kestern och dess instrument, arbetet
huvudrollsinnehavarna, har båda
den maten är producerad är en
som musiker samt skillnaden mellan
medverkat i Downton Abbey. Filnyckel. Det är en viktig orsak till
orkestermusik och kammarmusik.
men bygger på en bästsäljande rodagens miljöhot och därmed en
Efter kaffe med Linns smörgås och
man med samma namn. Innan ljuavgörande del av lösningen. Johan- kaka går vi till Konserthuset och resen släcks berättar Johan Mollberg
na kommer också att beröra den
petitionen inför torsdagens konsert
från Roxy lite kuriosa om filmen.
”gröna” energiomställningen som
med Svenska Kammarorkestern och
Lokal: Biografen Roxy Olaigatan 19 samhället behöver genomgå. Kaffe Pekka Kuusisto som dirigent och
Max: 90 personer. Pris: 125 kr
serveras.
solist på violin.
Ansvariga:
Lokal: Kulturkvarteret, Samklangen Programmet innehåller verk av
Mayvor Reimfelt 073–622 32 72
Max 50 deltagare. Pris: 195 kr
Ades, Zivkovic, Thorvaldsdottir och
Margareta Nilsson 073-771 06 17 Ansvariga:
Sibelius Symfoni nr 3.
Karin Johansson 073-424 58 87
Lokal: Kulturkvarteret, Samklangen
Vegetariskt påskbord
Kjell Nilsson 070-542 10 05
Max 25 deltagare.
Måndag 28 mars
Pris inklusive kaffe med Linns
kl. 09.00–13.00
smörgås och kaka: 200 kr.
Sill, Jansson, lammstek, köttbullar
Ansvariga:
med mera. Är de rätterna ett måste
Karin Johansson 073-424 58 87
på påskbordet? Går det att duka
Anders Nilsson 073-825 47 51
upp till ett klassiskt påskbord utan
att blanda in kött eller fisk? Åsa
Bangolf vid Svampen
Sandholm och Hanna Öholm från
Torsdag 5, 12, 19 maj, 2 juni.
Rosengrens Skafferi kommer visa
kl. 14.00-16.00.
oss att det är fullt möjligt att laga
Välkommen att få instruktion och
ett härligt påskbord – helt vegeTeater i det lilla formatet spela bangolf på Alkärret, vid
tariskt. Deltagarna välkomnas av
Torsdag 7 april
Svampen i Örebro. Vi ordnar fyra
kaffe/te och smörgås då Åsa och
kl. 15.00 – 17.00
tillfällen under våren. Medtag eget
Hanna ger en liten introduktion till Magnus Wetterholm från Stadra
fika om du vill stanna en stund efdagens program. Sedan delas recep- Teater i Nora spelar en monolog
teråt.
ten ut och vi lagar tillsammans en
Priset för alla gångerna är 250 kr.
skriven av Ylva Eggehorn.
härlig buffé med olika påskinspire- Det handlar om en vänskap med
Max 24 deltagare.
rade rätter. Vi avslutar med att äta
komplikationer, men också om för- Ansvariga:
och njuta av den goda påskbuffén.
Sofia Loodh, 070-400 96 50
soning – med sig själv, med andra
Matkostnad ingår i kurspriset. Med- och med själva livet. FöreställningElle Pettersson 076-784 77 40
tag förkläde!
en bygger på mycket igenkänning,
Lokal: Rosengrens Skafferi
Boule
eftertanke och skratt.
Klostergtan 2. Max 12 personer.
Torsdag 5, 12, 19 maj och 2 juni
Det serveras en räksmörgås och
Pris: 745 kr
kl. 13.00-15.00
vatten. Vin finns att köpa.
Ansvariga:
Lokal: Svarta Örn, Köpmangatan 1. Vill du spela boule tillsammans
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
med andra aktiva seniorer?
Pris: 425 kr (max 45 deltagare)
Karin Johansson 073-424 58 87
Vi ordnar fyra tillfällen under våAnsvariga:
ren.
Inger Beijer, 070-644 97 67
Vad lämnar vi efter oss
Annica Rydbecker, 070-279 30 46 Vi träffas vid motionscentralen i
Karlslund.
till våra barnbarn?
Torsdag 7 april
Den klassiska orkestern Priset för alla tillfällena är 100 kr.
Max antal 20 st.
kl. 10.00-12.00
Onsdag 4 maj
Ansvariga:
Vilka är de stora globala miljöutkl. 08.30-12.00
Clary Christiansson 073-632 38 77
maningar som världen står inför,
Föreläsningen genomförs av Linn
Lars Ekström 076-027 13 22
hur hänger dessa ihop och hur ser
Elvkull. Hon har varit anställd i
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I alla studiebesök ingår kaffe med tilltugg (om ej annat anges)!
Vissa företag med förhöjd säkerhet kräver namnlista.

Studiebesök
ÖLIS

Måndag 7 februari
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: 65 kr (max 20 deltagare)
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64

Clarion Collection
Hotel Borgen

Onsdag 9 februari
kl. 14.00–16.00
Vi träffas i entrén till den anrika
Borgen byggd 1891. Först fanns här
Örebro Sparbank och senare 1934 2013 Nerikes Allehandas Centralredaktion. Under sparbankens tid var
det också bostad för bankdirektören
Claes Bergman och hans familj med
sonen Hjalmar Bergman. Den pampiga byggnaden förvandlades till ett
unikt hotell 2016.
Vi gör en rundvandring och dricker
sedan kaffe tillsammans i hotellets
matsal.
Pris: 100 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Eva Granberg 070-928 27 21

Regionarkivet

Måndag 14 februari
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
landstinget) handlingar från 1863
fram till nutid. Mycket intressant
material finns arkiverat som visar
vårdens historia och utveckling.
Vi avslutar med kaffe.
Pris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Inger Gröndahl 073-545 77 27

Elgerigården

Onsdag 2 mars
kl. 14.00–16.00
Vi träffas vid Ågatan 2, utanför Elgerigården. Familjen Sjögren hälsar
oss välkomna in i sitt hem. Gården
har varit Hjalmar Bergmans morSveriges Radio
föräldrars bostad. Medan vi dricker
Onsdag 16 februari
kaffe kommer Karl-Gustav Sjögren
kl. 14.00–16.00
att berätta husets intressanta hisSamling vid Sveriges Radios entré,
toria. Nere i biblioteket lyssnar vi
Västra Bangatan 15.
sedan till Elisabeth Sjögrens sanna
Vi får en guidad rundtur som kom- berättelse om Hjalmar Bergman
mer att ge oss en bild av hur arbetet och Levi Rickson. OBS! Trappor
på en radiostation fungerar.
ingen hiss!
Efter studiebesöket dricker vi kaffe Pris: 140 kr (max 10 deltagare)
på Fröken Brogrens Veranda Lövs- Ansvarig:
tagatan 4.
Sofia Loodh 070-400 96 50
Pris: 90 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Nerikes Brandkår
Sofia Loodh 070-400 96 50
Onsdag 9 mars
Eva Granberg 070-928 27 21
kl. 13.00–15.00 OBS! Tiden

Kulturkvarteret

1 Måndag 21 februari
2 Måndag 7 mars
kl. 14.00–15.30
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: 90 kr (max 18 deltagare)
Ansvariga:
1 Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
1 Inger Bergane 070-668 94 40
2 Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
2 Eva Granberg 070-928 27 21

Vi får lära oss om brandskydd och
hur man agerar om olyckan skulle
vara framme. Avslutning sker i fordonshallen. Samling vid Nastagatan
10 A.
OBS! Inget kaffe ingår.
Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Inger Gröndahl 073-545 77 27
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64

Kost och motion
för äldre

Måndag 14 mars
kl. 14.00–16.00
På det som tidigare hette Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH),
numera Institutionen för hälsovetenskaper, bedrivs utbildning av
bl.a. idrottslärare och forskning
inom området fysisk aktivitet och
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hälsa. Vid vårt studiebesök får vi
Epiroc (Atlas Copco)
En introduktion
höra en forskare berätta om aktuell Onsdag 23 mars
till släktforskning
forskning inom området hälsa och
kl. 14.00–16.00
Måndag 4 april
träning för äldre.
Samling vid stora entrén Klerkgakl. 14.00–16.00
Det finns ett flertal intressanta
tan 21. Vi får information om före- Jan Wallin från Örebro Släktforsstudier som visar hur fysisk aktitagets historia och verksamhet
kare kommer att ge oss en inblick
vitet och vad vi äter påverkar vår
medan vi dricker kaffe i matsalen.
i släktforskningens mysterier. Samhälsa. Samling vid Gymnastik- och Därefter följer en guidad tur genom ling i Släktkällaren på Västra NoIdrottshuset vid Örebro Universifabriken. Parkering på Gustavsviks belgatan 24.
tet.
parkering (Obs betalplatser!)
Pris: 60 kr (max 14 deltagare)
Vi avslutar studiebesöket i UniverPris: 60 kr (max 22 deltagare)
Ansvarig:
sitetsbibliotekets café. Pris: 90 kr
Ansvariga:
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
(max 22 deltagare)
Bengt Momats 073-262 20 42
Ansvariga:
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Inger Gröndahl 073-545 77 27
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Kyrkans Hus
Måndag 28 mars
kl. 14.00–16.00
Onsdag 16 mars
Vad gör Svenska Kyrkan i Örebro
kl. 14.00–16.00
eller vad får jag för kyrkoavgiften?
Vi träffas i entrén till Örebros nya
Hur är Örebro pastorat organiselandmärke, toppmoderna Citypasrat? Vilka verksamheter bedriver
sagen, med 15 000 kvadratmeter
kyrkan? Svaret på dessa frågor och
flexibla kontorsytor och 1 000 armycket annat kommer Lisa Pettersbetsplatser. Här finns hyresgästerna son Härdne och Jenny Holmberg
Örebro Kommun, Migrationsveratt ge. Besöket avslutas med fika.
ket och Försäkringskassan.
Samling på parkeringen vid KyrVid vårt besök får vi bl. a. veta hur kans hus, Storgatan 27.
man miljöanpassat byggnadens en- Pris: 50 kr (max 22 deltagare)
ergianvändning och dess innermilAnsvariga:
jö. Samling vid Östra Bangatan 7 A. Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Pris: 75 kr (max 18 deltagare)
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
Ansvariga:
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
myOffice
Sofia Loodh 070-400 96 50
Onsdag 30 mars
kl. 14.00–16.00
myOffice - ett kontorshotell för
Musik av Johan
framtiden. Här delar man på ett
Sebastian Bach
smart sätt ytor, reception, städning,
Måndag 21 mars
kaffe, skrivare, konferensrum, wifi,
kl. 14.00–16.00
larm och annat man inte vill lägga
Välkommen till Nikolaikyrkan!
tid och pengar på. My Office är
Organist Karl-Magnus Jansson tar
mycket mer än bara kontor. Tilloss med 300 år tillbaka i tiden in
sammans med de ca 90 företag som
i barockens tid. I ord och toner
finns på plats skapas möjligheter
berättar han om den skicklige tonför affärer och nätverk. Samling vid
sättaren och organisten Johan SeStenbackevägen 6 (granne med
bastian Bach.
Gustavsvik). Parkering vid GusEfteråt blir det gemensamt kaffe i
tavsvik (Obs betalplatser!).
Café Nikolai.
Pris: 90 kr (max 22 deltagare)
Pris: 80 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Ansvariga:
Bengt Momats 073-262 20 42
Sofia Loodh 070-400 96 50
Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
Inger Bergane 070-668 94 40

Citypassagen

Biologiska museet
och ”Karro”

Onsdag 6 april
kl. 14.00–16.00
Ralph Granberg, före detta lärare
på Karolinska gymnasiet och medlem i ”Föreningen biologiska museets vänner”, kommer att berätta för
oss om museets historia och om de
spännande historierna runt många
av djuren. Vi kommer också att få
se skolans ”dolda” stjärnkikare och
få lite information om Karolinska
gymnasiet och dess historia.
OBS! Hiss finns, men inte till
stjärnkikaren! Vi samlas utanför det
norra skolhuset som är märkt med
”Sibirien” och ”Biologiska Museet”.
Pris: 100 kr (max 20 deltagare)
Ansvariga:
Eva Granberg 070-928 27 21
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76
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EON

Onsdag 20 april
kl. 10.00–12.00
EON vill vara med då efterfrågan
av förnybar energi ökar. Man gör
nu sin största satsning någonsin
och ställer om till 100 % förnybar
och återvunnen energi.
Från 1980 till idag har CO2-utsläppen från fjärrvärmeproduktionen
minskat med cirka 70 %. Totalt räknar man med att ha minskat med
över 90 % till 2025.
Vi samlas vid fjärrvärmeverket på
Idrottsvägen 37. OBS! Många trappor. OBS! Inget kaffe ingår.
Pris: 60 kr (max 28 deltagare)
Ansvariga:
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Inger Bergane 070-668 94 40

Medborgarhuset
och Gamla söder

Onsdag 27 april
kl. 14.00–16.00
Pär Bäckman tar oss med på en
vandring och berättar om Medborgarhusets arkitektur och konst samt
utvecklingen av söder i Örebro.
Samling vid entrén på Olof Palmes
torg.
Pris: 140 kr (max 20 deltagare)
Ansvariga:
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

Bakgårdsvandring på Väster
Måndag 2 maj
kl. 14.00–16.00
En 2 timmars vandring med Pär
Bäckman på Västers bakgårdar som
är fyllda av historia och arkitektur.
Vi möts vid Hagabrohus, grindstolparna, Väståstrand 1, mittemot
Södra Station.
Vi går 1,5 km, en del i trappor och
på gräsmattor.
Gemensamt kaffe.
Pris: 140 kr (max 20 deltagare)
Ansvariga:
Inger Gröndahl 073-545 77 27
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

1806. Ett kulturarv värt att bevara!
Samling vid ingången mot Södra
allén.
Pris: 150 kr (max 20 deltagare)
Ansvariga:
Inger Gröndahl 073-545 77 27
Sofia Loodh 070-400 96 50

Biodling i teori och praktik

Arkitektur i centrala Örebro
Onsdag 4 maj
kl. 14.00–16.00
Vi samlas vid Engelbrektsstatyn på
Stortorget, där vår vandring med
Pär Bäckman startar. Hur har vår
stad vuxit fram? Vilka har bidragit
till de byggnader vi ser idag?
Pris: 140 kr (max 20 deltagare)
Ansvariga:
Eva Granberg 070-928 27 21
Gun-Britt Andersson 073-020 38 76

Birgittaskolan

Måndag 9 maj
kl. 14.00–16.00
Birgittaskolan är en av fem regionala
statliga specialskolor som vänder
sig till elever med hörselnedsättning
eller är döva. Inger Börjel, samordnare för specialskolorna i Örebro,
kommer att berätta för oss om
Birgittaskolans utveckling från 1875
fram till idag samt visa oss de hjälpmedel som finns. Samling Lagmansgatan 19, entré B (skolans matsal).
Pris: 70 kr (max 20 deltagare)
Ansvariga:
Eva Granberg 070-928 27 21
Inger Gröndahl 073-545 77 27

1 Onsdag 18 maj
2 Onsdag 25 maj
kl. 17.00–18.00 OBS! Tiden.
Bara ett alternativ går att välja!
Örebro Biodlarförening bjuder in
till sin Föreningsbigård i den gamla
Telegrafstugan i Karlslund. Med
hjälp av de bisamhällen som finns
på plats kommer vi att få en inblick
i binas fascinerande värld. Buss nr
7 går till Karlslunds Herrgård. Från
busshållplatsen ca 550 m promenad
nedför backen mot kvarnområdet.
Bigården ligger då på vänster sida.
Parkering sker uppe vid herrgården!
OBS! Inget kaffe ingår.
Pris: 50 kr (max 10 deltagare)
Ansvariga:
1 Bengt-Olof Gert 070-406 42 64
2 Bengt Momats 073-262 20 42

Kyrkogårdsvandring

Onsdag 11 maj
kl. 14.00–16.00
Leif Hjalmarsson guidar oss runt
på Södra Kyrkogården eller som
den egentligen heter Nikolai kyrkogård. När kyrkogården runt S:t
Nikolai kyrka inte längre räckte till
så anlades den Södra Kyrkogården

Älvtomta koloniområde

Måndag 30 maj
kl 14.00–16.00
Vi träffas vid ingång 4 till koloniområdet på Rostagatan. Där träffar

																													
vi vår guide! Vi kommer att få inVårvandring i Stadsparken
formation om föreningens historia Onsdag 1 juni kl 14.00–16.00
och miljöarbete samt en guidad
Helena Larsson från Tekniska Förvandring genom området. Vi får
valtningen i Örebro visar oss runt
njuta av att se de fina trädgårdarna bland parkens träd och blommor.
och de trevliga kolonistugorna. Vid Samling vid entrén till Stadsparken,
dansbanan dricker vi kaffe tillsamFloragatan 1.
mans. Pris: 75 kr (max 22 deltagare) Pris: 150 kr (max 22 deltagare)
Ansvariga:
Ansvariga:
Sofia Loodh 070-400 96 50
Bengt Momats 073-262 20 42
AnnaKarin Holm 073-960 15 94
AnnaKarin Holm 073-960 15 94

Studiecirklar
Kvinnors musik - föreläsningsserie
Onsdag 2, 9 och 16 februari
kl. 09.00–11.15
Berättelser om kvinnor i musikhistorien och konsten, från medeltid till nutid och vägen till den jämställda konserten presenteras med musikexempel,
bilder och tidsenligt hembakat fika. Föreläsningarna
kommer att genomföras av Linn Elvkull. Linn som
tidigare spelat i Svenska Kammarorkestern arbetar
nu som rektor för Betelkyrkans musikskola.
Från nunnor till primadonnor
Smörgås på fullkornsbröd, Cajsa Wargs fruktkaka
och kaffe/te

1800-talets salongskultur.
Smörgås, Puccinis Tosca-kaka och kaffe/te.
Pionjärer
Smörgås, Brownie med grädde och kaffe/te.
Lokal: Kulturkvarteret, Samklangen
Max 50 deltagare.
Pris för föreläsningsserien: 500 kr
Kaffe med bröd 55 kr tillkommer och betalas
vid varje kurstillfälle.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Anders Nilsson 073-825 47 51

Den retsamma konsten - föreläsningsserie
Måndag 7, 14 och 21 mars
kl. 10.00-12.00
Konst har en speciell förmåga att vara angelägen
och sätta igång känslor. Ganska ofta har detta resulterat i skandaler, debatter och gräl. Ibland har till
och med röster höjts för att censur borde införas.
Tillsammans med Peter Ekström tittar vi under tre

föreläsningar på konstnärliga provokationer och
deras reaktioner. I pausen serveras dryck och frukt
Lokal: Kulturkvarteret, Samklangen
Max 50 deltagare.
Pris för föreläsningsserien: 395 kr
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Margareta Nilsson 073-771 06 17

Vårfågelvandringar i Oset
Fredag 1, torsdag 14 och fredag 29 april
kl. 07.30-10.45.
Under april gör vi tre vandringar i markerna runt
Oset och Rynningeviken.
Tanken är att under vandringarna få med så stor
del som möjligt av reservatet eftersom biotoperna
växlar ganska mycket mellan skog, betesmark, vatten
och madmarker.
Under april anländer en hel del av våra flyttfåglar
från sina övervintringsområden.
I början av månaden kommer sånglärka och tofsvipa, längre fram sädesärlan och enkelbeckasinen och

i slutet av månaden dyker flugsnapparen, gulärlan
och storspoven och många fler upp.
Vi går mellan 3,5 och 5 km under 3 till 4 timmar
i mycket lättgången terräng. Ta med matsäck och
för dagen lämplig klädsel. En kikare runt halsen
underlättar spaningen efter våra bevingade vänner.
Utgångspunkt för vandringarna är
parkeringen vid Naturens hus.
Max 25 deltagare.
Pris: 100 kr för alla tre turerna.
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Pelle Führ 070-510 95 61
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Resor

Halvdagsresor
Innersta rummet
– mordgåta på Lerbäcks teater

Torsdag 27 januari kl. 17.15-23.30
På Lerbäcks teater fortsätter man att spela sin 17:e
deckare Innersta rummet. Mordgåtan utspelas på en
kursgård som drivs av den övervintrade hipparen Majkel Nayaak. Hit kommer ett antal personer med olika
bakgrund för att delta i en kurs för att må bättre. Vad
händer egentligen i det innersta rummet? 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

Det byggs värre i Örebro

Torsdag 14 april kl. 09.00–13.00
Favorit i repris. Många av oss märker inte vad som
byggs i vår stad utanför centrum. Därför genomför vi
i vår 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
som tidigare förre stadsarkitekten Lars Edenskär. Under resan fikar vi ute på Naturens hus.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
Åter i Örebro cirka 13.00. Max 47 deltagare.
Pris: 250 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Kyrkor i Närke

Stjärnorna på fortet
på Sparbanksbörsen i Lekeberg

Söndag 13 mars kl. 11.45-16.45
Passa på att äta söndagslunch på Sparbanksbörsen i Lekeberg och samtidigt bli underhållen av seniorgruppen
i Lekebergs Revysällskap. I vår spelar de en nyskriven
fars med lite annorlunda stuk än de farser de spelat tidigare. Lite modernare, en hel del igenkänning från kända
TV-program och mycket musik. Kanske att det till och
med blir ett allsångstillfälle, hälsar seniorerna.
I samband med föreställningen serveras varmrätt, kaffe
och kaka.
Avresa från Fredsgatan 11.45 och Eurostop 12.00.
Åter i Örebro cirka 16.45. Max 48 deltagare.
Pris: 540 kr.
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Margareta Nilsson 073-771 06 17

Tisdag 10 maj
kl. 09.00–15.30
Vi besöker några kyrkor
i vår närhet med olika
karaktärer dels tidsmässigt och kyrkoantikvariskt men också
byggnadstekniskt.
Vår första stopp blir
Glanshammars kyrka
där vi också dricker
förmiddagskaffe, innan
vi åker till Rinkaby
kyrka. Efter lunch hos
Goda Rum vid Kumla
Sjöpark besöker vi
Kumla kyrka som
brann ner hösten 1968
och därefter återuppbyggdes i början av 1970-talet.
Vår guide kommer att vara arkitekt Jerk Alton som
under sin yrkesverksamma tid arbetat med restaureringar och återuppbyggnad av många kyrkor i Sverige
och så även av de kyrkor som vi besöker. Jerk Alton
har dessutom mycket goda kunskaper inom det kyrkoantikvariska området.
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15. Åter
i Örebro cirka 15.30. Max 47 deltagare.
Pris: 460 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Välkommen till Riseberga kloster
- ett besök i medeltiden

Onsdag 11 maj kl. 13.00–17.00
Vi reser till Riseberga klosterruin som ligger i Lekebergs kommun, nära Fjugesta.
Riseberga kloster grundades i slutet av 1100-talet.
Det var ett nunnekloster inom cistercienserorden och
användes fram till mitten av 1500-talet. Då ödelades
klostret av en brand.
Vi kommer att besöka klosterruinen och får då höra
berättelser om Riseberga cistercienserklosters historia
och om klosterlivet på medeltiden av vår guide Elisabeth Berg.
Guidningen tar cirka en timme och då hinner vi också med ett besök i det intilliggande Bönhuset som
uppfördes 1855 och idag är det näst äldsta bönhuset i
Sverige.
Efter besöket på Riseberga åker vi vidare till Berga
Skafferi, en gårdsbutik med café mitt på Närkeslätten.
Där kommer det att serveras kaffe/te med hemlagad,
prisbelönt ostkaka.
Här finns det också möjlighet att handla lokalt producerad mat och dryck från Örebro län.
Avresa från Fredsgatan 13.00 och Eurostop 13.15.Åter
i Örebro cirka 17.00. Max 40 deltagare. Pris: 250 kr
Ansvariga:
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72
Eva Granberg 070-928 27 21

Myrö - ett slott med medeltida anor

Tisdag 24 maj kl. 10.15-14.15
Nu får du möjlighet att uppleva Myrö slott, som ligger naturskönt vid Hjälmarens norra strand. Myrö
har medeltida anor. Från 1754 kom Myrö att tillhöra
släkten Kalling då sätesgården förvärvades av riksrådet
greve Pehr Kalling. Nina och Johan Kalling, ägare sen
2009, driver en modern, framtidsinriktad verksamhet med konferenser, djur, fastighetsförvaltning och
skogsbruk. Myrö tillverkar också handstöpta ljus till
kyrkor och privatpersoner.
Vi avslutar med lunch på gårdens produkter. Upptäck
denna kulturskatt!
Avresa från Fredsgatan 10.15 och Eurostop 10.30. Åter
i Örebro cirka 14.15. Max 48 deltagare.
Pris: 500 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Göksholms slott och Engelbrektsholmen

Torsdag 2 juni kl. 09.00-13.30
Göksholms slott, beläget vid Hjälmarens södra strand,
med ursprung från 1200-talet är Sveriges äldsta alltjämt bebodda privatbyggnad och befinner sig i dag
i ätten Leijonhufvuds ägo. Allra mest känt är slottet
för att det var på dess ägor som Engelbrekt Engelbrektsson, som står staty på Stortorget i Örebro, år
1436 blev ihjälslagen av dåvarande slottsägarens son
Magnus Bengtsson Natt och Dag. Karl Fredrik Leijonhufvud kommer att berätta om slottet, dess historia
och hur gården drivs idag. Slottet och trädgården är
privata, men omgivningarna är öppna för allmänheten.
Vi promenerar ut till Engelbrektsholmen, som genom
sjösänkningar blivit ett näs som sticker ut i Hjälmaren
från Göksholm. Troligen var det här på Engelbrektsholmen som upprorsledaren Engelbrekt mördades på
1400-talet. Idag finns en minnessten på platsen. Här
avslutar vi med kaffe och smörgås
Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15. Åter
i Örebro cirka 13.30. Max 48 deltagare.
Pris: 225 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56
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Heldagsresor

The Sound of Music – Stadsteatern

Söndag 30 januari kl. 07.30-18.00
Förmiddagskaffet byts mot en frukt. Lunch äter vi i
Teaterbaren på Kulturhuset. Musikalen bygger på en
självbiografisk roman och hade urpremiär i New York
1959. 1965 kom den berömda filmatiseringen med
Julie Andrews i huvudrollen.
Maria drivs av sin passion för musik. Hon ger klosterlivet en chans, men jakten på självständighet får
henne snart att ge sig ut i världen. Barnen von Trapp
har förlorat sin mamma och deras pappa sörjer sin
stora kärlek, men snart blir Maria ljuset i deras mörker.
The Sound of Music är en älskad och ständigt aktuell
musikal om att vara på flykt och om modet att stå upp
för det rätta. Landgång med vatten serveras på bussen
hem.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 18.00. Max 48 deltagare.
Pris: 1 025 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Lars Lerins Sandgrund och
Eurydike på Värmlandsoperan

Söndag 3 april kl. 09.15-19.15
Vi inleder dagen med en guidad visning av Lars Lerins
konsthall Sandgrund. Lars Lerin anses vara Nordens
främsta akvarellmålare. Efter lunch, på restaurang Matbruket, är det dags för Eurydike på Värmlandsoperan
i Karlstad, en nyskriven opera som utspelar sig i nutid
och arrangerad av Hans Ek.
Hans Ek är en spännande dirigent och arrangör som
ofta verkar i mötet mellan klassisk musik, jazz, pop
och folkmusik. I operan L’Orfeo fick vi följa Orfeus
öde och kamp ned till dödsriket för att hämta hem sin
älskade hustru Eurydike. I den nya stora operasatsning
Eurydike, återges samma berättelse fast från Eurydikes
perspektiv.
Det är en historia som spänner från högsta lycka till
djupaste sorg, från glädje till förtvivlan. Som Eurydike
ser vi Edda Magnason, känd för sin roll som Monica Z
i filmen med samma namn.
Landgång och vatten serveras på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 09.15 och Eurostop 09.30.
Åter i Örebro cirka 19.15. Max 48 deltagare.
Pris: 960 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Trandans och nostalgi

Tisdag 5 april kl. 08.30-17.30
Från mitten av mars fram till slutet av april gästas
Hornborgasjön av mängder med tranor. De har hittat
en utmärkt rastplats på sin väg från övervintringsområdena i syd- och centraleuropa till sina häckplatser
i bland annat Sibirien. Hornborgasjön blir även vår
rastplats där vi intar egen medhavd fika innan vi beskådar trandansen. I södra delen av sjön samlas de flesta
tranorna och det högsta antal man räknat in under en
dag är 27 300!
Efter flera timmars härlig dansuppvisning åker vi till
Ceasarstugan i Falköping och intar en god lunch, innan
det är dags att förflytta sig tillbaka till 30- och 40-talets
Sverige. Museet Bondens År är ett unikt uppbyggt
”skådespel”. Vi får uppleva livssituationer och händelser i en bondes liv, så som det då kan ha sett ut.
Allt är tidsenligt, fordon, kläder, redskap och framför allt de 50 välgjorda vaxfigurerna i naturlig storlek.
Stannar man upp och lyssnar kan man höra hur några
figurer småpratar och skvallrar.
Barnen på mjölkbordet har en hel del funderingar
där de sitter och samlar registreringsnummer. Tillfälle
ges att handla i bageriet eller i den lantliga handelsboden. På hemvägen stannar vi vid Falbygdens Osteria
där man kan smaka på och inhandla lokala ostar och
delikatesser eller passa på att köpa en kopp kaffe.
Frukt serveras på hemresan.
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter i Örebro cirka 17.30. Max 48 deltagare.
Pris: 575 kr.
Ansvariga:
Anders Westergren 070–380 45 77
Mayvor Reimfelt 073–622 32 72

																													

Bonniers porträttsamling
och Liljevalchs konsthall

Torsdag 28 april kl. 07.00-17.30
Nu får du möjlighet till en fascinerande spegling av
1900-talets svenska kulturliv. Förmiddagskaffet byts
mot en frukt.
Vi besöker familjen Bonniers hus på Djurgården, där
det finns en i sitt slag unik samling porträtt - inget
annat bokförlag har låtit porträttera så många av sina
författare.
Idag består samlingen av över 300 verk.
Efter lunch på spritmuseet besöker vi Liljevalchs
Konsthall. Liljevalchs tillhör Stockholms stad och
invigdes 1916 som den första självständiga och offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige.
Byggnaden är ritad av arkitekten Carl Bergsten och
tillbyggnaden Liljevalchs+ är ritad av Wingårds
arkitektfirma. Liljevalchs+ invigdes 2021. Ingegerd
Råman, glasformgivare, har dekorerat husets fasader
med glasklara flaskbottnar.
De 6860 infattningarna skapar ett rutnät av glas. Tillbyggnaden har fått både kritik och lovord. Arkitekten
Gert Wingård rankade själv tillbyggnaden som sin
främsta skapelse.
Vi får en guidning både i gamla och nya huset, med
fokus på byggnaden. Landgång med vatten serveras på
bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 17.30. Max 40 deltagare.
Pris: 850 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Margareta Nilsson 073-771 06 17
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Vårens vandring på Bergslagsleden.

Tisdag 3 maj kl. 08.00-14.00
I vår går vi en bit till på Bergslagsleden, en del av
etapp 7, Digerberget - Mogetorp. Vi nöjer oss dock
med att gå cirka 7 km lättvandring på sträckan, med
start i Ramshyttan och målgång i vackra Pershyttan.
Det är en sträcka som är mycket vacker på våren. Vi
kommer att gå längs en handgrävd kanal som är över
en kilometer lång. Denna grävdes för att leda över en
del av Lerkeåns vatten till Dammsjön. På så sätt kunde
vattenföringen ökas i den bäck som drev vattenhjulen
i Pershyttan. Väl framme vid Dammsjön så är det dags
för kafferast med medhavd matsäck. Vi följer sjön och
bäcken till Pershyttan där vår buss väntar. På återvägen
stannar vi i Mogetorp och äter lunch. Tänk på att välja
klädsel och skor/kängor efter rådande väder. Ett lätt
regnställ i ryggan brukar garantera bra väder.
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.
Åter i Örebro cirka14.00. Max 48 deltagare.
Pris: 320 kr.
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Elisabet Wennhager 070-220 30 34

Alger, skogskonst och textil
i Brunskog med omnejd

Torsdag 5 maj kl. 07.30–19.00
Vår första anhalt blir Brunsbergs Forskningsstation
där marinbiologen Ebba Olsson bedriver forskning,
odling och försäljning av alger (spirulina). Vid förmiddagskaffet berättar Ebba om sin verksamhet som
har som mål att förbättra människors hälsa och vår
miljö. Innan avfärd finns det även möjlighet att provsmaka och inhandla hälsobringande alger. Inte långt
från Brunsberg bor Maria ”Vildhjärta” Westberg, en
värmländska, som alltid har haft en oerhörd känsla för
skogen och allt som finns där. Detta försöker hon lyfta
fram i det naturgalleri hon har byggt upp i skogen intill sitt hus. Hon berättar om sitt skapande av det material som skogen har att ge. Efter skogsbesöket åker
vi till Västra Ämtervik där lunch intas på restaurang
Kulinarika. Värmlandsbesöket avslutas sedan med ett
guidat besök vid Skandinaviens enda damastlinneväveri, Klässbols Linneväveri, där dukar och servetter vävs
både för hand och maskinellt. Kaffe finns till självkostnadspris. Frukt serveras i bussen på hemresan.
Avresa från Fredsgatan 07.30 och Eurostop 07.45.
Åter i Örebro cirka 19.00. Max 48 deltagare.
Pris: 840 kr.
Ansvariga:
Hans Axelsson 070-680 23 69
Margareta Nilsson 073-771 06 17
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Brixelgården vid Hjälmarens strand.

Torsdag 12 maj kl. 08.30-15.00
Skulptören Richard Brixel (1943-2019) byggde sitt
hem och studio naturskönt vid Hjälmarens strand nära
Arboga. Här blir vi guidade runt bland ett stort antal
skulpturer, målningar, teckningar och litografier. I parken som är 12 000 kvm finns fullskalemodeller av några av de offentliga skulpturuppdrag som Richard Brixel
utfört genom åren. Bland annat finns monument över
formel 1-förarna Ronnie Pettersson, Michael Schumacher och Ayrton Senna. Vi dricker förmiddagskaffe
på Brixelgården och äter lunch i Arboga.
Avresa från Fredsgatan 08.30 och Eurostop 08.45.
Åter i Örebro cirka 15.00. Max 48 deltagare.
Pris: 470 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Ann Björkman 070-916 68 59

Möt kavallerimajoren i
Ryttmästarbostället, Skövde.

Tisdag 17 maj kl. 08.30-18.00
Möt 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/1687 får vi friska
upp minnet 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.
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: 970 kr.
Ansvariga:
Gertrud Åsman 070-449 73 56
Mayvor Reimfelt 073 -622 32 72

Den beridna Högvakten,
guidning av Christoffer O´Regan

Onsdag 18 maj kl. 07.00-19.00
Förmiddagskaffet byts mot en frukt. Den beridna
vaktparaden är en av Stockholms största turistattraktioner och har också blivit en symbol för hela Sverige,
då som en självklar del av det svenska kulturarvet. I
centrum för uppmärksamheten står förstås hästarna,
drygt åttio unika individer som bokstavligen bär upp
vår tradition. Vi besöker kavallerikasernen där vi får
följa hästarnas vardag. Därefter ser vi Högvaktens
vaktavlösning vid det Kungliga slottet i Gamla Stan.
Efter lunch möter du Christopher O´Regan. Du har
kanske sett honom på TV, där han trollbinder sina
tittare med berättelser om Sveriges historia. Med sina
gedigna kunskaper och sin eleganta vältalighet levandegör Christopher O´Regan som ingen annan det
förflutna. Nu har du möjlighet att få följa med honom
på en av hans underhållande stadsvandringar i Stockholm och möta människorna som en gång befolkade
de skuggiga kvarteren i Gamla stan. Landgång med
vatten serveras på bussen hem.
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 19.00. Max 48 deltagare.
Pris: 990 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Mayvor Reimfelt 073-622 32 72

Världsarvet Drottningholm

Tisdag 31 maj kl. 07.45-19.00
Känn historiens vingslag och bli kunglig för en dag.
Förmiddagskaffet byts mot en frukt. Drottningholms
slott byggdes på uppdrag av Hedvig Eleonora på
1600-talet efter franska förebilder men sedan har flera
regenter satt sin prägel på slottet. Idag är delar bostad för vårt kungapar. Vi går en guidad tur i slottet.
Tänk på att det är en hel del trappor och ingen hiss!
Efter lunch, som intas på restaurang Karamellan, får
vi en guidning på Drottningholms slottsteater, byggd
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av Gustav lll. Teatern är fortfarande i bruk och man
upp en högborgerlig miljö från sekelskiftet 1800–1900.
använder det gamla handdrivna scenmaskineriet.
Lunch intar vi på Stabergs Bergsmansgård där det även
Därefter finns tid för den som vill att besöka Kina
finns en pietetsfullt restaurerad barockträdgård från
slott (entréavgift, audioguidning via mobiltelefon), en
1700-talet. Hela anläggningen är utformad i typisk kafödelsedagspresent till Lovisa Ulrika från kungen, eller rolinsk barockstil. Besöket i Falun avslutas vid Svedens
vandra runt i den vackra slottsparken.
gård, Carl von Linnés bröllopsstuga, där han firade sitt
Avresa från Fredsgatan 07.45 och Eurostop 08.00.
bröllop 1739. I den vackra trädgårdsmiljön finns nyttiÅter i Örebro 19.00. Max 48 deltagare.
ga läkeväxter samt vårdträd av olika slag Vid trädgårdPris: 930 kr.
besöken ingår det guidad visning och vid några gårdar
Ansvariga:
finns det även möjlighet att bese byggnaden. Frukt
Gertrud Åsman 070-449 73 56
serveras i bussen på hemresan.
Margareta Nilsson 073-771 06 17
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 19.00. Max 48 deltagare.
Pris: 850 kr.
Saxå Herrgård - Carl Jans paradis
Ansvariga:
Tisdag 7 juni kl. 09.00-16.00
Hans Axelsson 070-680 23 69
Onsdag 8 juni kl. 09.00-16.00
Margareta Nilsson 073-771 06 17
Fredag 10 juni kl. 09.00-16.00
OBS! Det går endast att välja ett alternativ!
Välkommen till Carl Jan Granqvists hem Saxå HerrStora Sundby slott
gård, vackert beläget vid sjön Saxen mellan Filipstad
och Thorslundkagge
och Grythyttan. Saxå Bruks historia går tillbaka till
Tisdag 14 juni kl. 08.00-16.30
senmedeltiden. Det finns belägg för järnhantering
Vårt första resmål är Stora Sundby, det vackra slottet
från 1540. Herrgården med flyglar, kavaljersbyggnad,
vid Hjälmarens strandkant. Slottet stoltserar med fyra
Ernstmagasin och Lusthus är varsamt renoverade i
stora torn - årstiderna, tolv mindre torn - månaderna,
syfte att återställa dem i det skick som rådde då Esaias 52 rum - årets veckor och 365 fönster för kalenderns
Tegnér gästade Saxå Herrgård vid sekelskiftet 1700alla dagar. Slottet är idag hem för familjen Klingspor
1800. Carl Jan gav sig själv herrgården i 30 års present och Mauritz Klingspor är vår guide. Slottet saknar
och öppnar nu denna historiska miljö för besökare.
hiss och turen går via trappor. Lunch äter vi på anrika
Du skall känna dig varmt välkommen till en lunch av
Dufweholms Herrgård. Vi far vidare till sörmländska
utvalda råvaror och smaker av gediget hantverk med
Högsjö där vi möter Johan Thorslund, Sveriges ende
kåseri och guidning av Carl Jan.
tunnbindarmästare. Här tillverkas tunnor enligt 2 500Avresa från Fredsgatan 09.00 och Eurostop 09.15.
årig hantverkstradition där kärnan i produktionen är
Åter i Örebro cirka 16.00. Max 48 deltagare.
svensk ek. Du får också besöka Ekliggarnas sal och
Pris: 500 kr.
höra Johan berätta om norra Europas största ekliggare.
Ansvariga:
Avresa från Fredsgatan 08.00 och Eurostop 08.15.
Karin Johansson 073-424 58 87
Åter i Örebro 16.30. Max 48 deltagare.
Margareta Nilsson 073-771 06 17
Pris: 860 kr.
Ansvariga:
Trädgårdar i södra Dalarna
Karin Johansson 073-424 58 87
Torsdag 9 juni kl. 07.00–19.00
Mayvor Reimfelt 07-622 32 72
I området runt Falun finns ett antal trädgårdar i anslutning till byggnader där det bott personer som gjort
stort avtryck i den svenska och internationella konstoch botaniska världen.
Först besöker vi Sundborn och trädgården vid Carl
Larssons gård. Här har Carl hämtat många av de trädgårdsmiljöer som finns med på hans berömda tavlor.
Vid besöket finns även möjlighet att på gångavstånd
ta del av hans tavelutställning. I anslutning till Sundborn ligger också Stora Hyttnäs med en trädgård från
1880-talet enligt tysk modell och här finns bland annat
ett av Sveriges äldsta äppleträd, Gubbäppelträdet.
Gårdens historia går tillbaka till 1500-talet och visar
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Öl, mjölk, grönt, bröd och Trilobiten

Tisdag 28 juni kl. 08.15-17.00
Tänk vad mycket närproducerat det finns i Närke.
Vi kan bara inte sluta resa runt och besöka kreativa
producenter i närområdet. Vi startar denna gång med
Äkta Öl på Sibbetorps Gård, Pålsboda. Här görs öl
i liten skala men det finns ändå fem öl på Systembolaget och en folköl. Som komplement finns det en
liten viltchark då öl och korv gillar varandra. Från öl
till mjölk. Resan fortsätter till Nynäs säteri där det
bedrivs ekologisk mjölkproduktion. Verksamheten
med ekologisk mjölk är bland de största i Sverige med
bland annat robotanläggning i lagården. Kaffe till oss
har de också. Lunch blir det i Hällabrottet i Q-märkta
Trilobiten som köpts av paret Anna och Niklas Edgren
som flyttar från Åbytorp till ett hus där de länge drömt
om att driva restaurang. För oss blir det en spännande

lunch att se fram emot.
Från brevbärare och psykolog 2016 i Stockholm till
start av Granelunds Odlingar nära Brändåsen har Lena
och Andreas ändrat livsform. Vi vandrar runt i deras
KRAV-godkända odlingar samtidigt som vi informeras om verksamheten från start till idag och vision om
framtiden. Resan avslutas på Lill-Annas bageri i Kumla. Det blir Lill-Anna som kommer att ta emot oss och
berätta om sin livsresa med bageriet från start fram till
idag. Kaffe med kakbuffé ingår. Vi har möjlighet att
handla lokala produkter vid vår rundresa i Närke.
Avresa från Fredsgatan 08.15 och Eurostop 08.30.
Åter i Örebro 17.00. Max 48 deltagare.
Pris: 620 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson, 073-424 58 87
Anders Nilsson, 073-825 47 51

Birka, Sveriges första stad.

Datum fastställes i början av 2022.
Vi tar oss med buss till Stockholm och Vårby brygga där vi går ombord på
vår båt som tar oss genom den vackra skärgården i östra Mälaren.
Vi får kaffe och smörgås under färden som tar cirka 1,5 timme.
Väl framme på Björkö får vi en guidning över utgrävningsområdet, Svarta
jorden, och museet med en rekonstruktion av hur Birka såg ut.
Lunchen intar vi på restauranten Särimner som serverar svensk husmanskost/vegetariskt. På eftermiddagen går vi ombord igen för återresa över
Mälaren.
Det finns möjlighet att handla glass eller en kopp kaffe ombord. Vi kan
se många grosshandlarvillor från förra sekelskiftet liggande på öarna efter
vägen och även modernare sommarvillor. Resan är inte bokningsbar förrän i
början av 2022. Separat inbjudan och anmälan kommer.
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15.
Åter i Örebro cirka 19.30. Max 48 deltagare.
Pris: cirka 1 150 kr.
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Gertrud Åsman 070-449 73 56

Göta kanal och Sankt Annas skärgård

Datum fastställes i början av 2022.
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.
Resan inte är bokningsbar förrän i januari 2022.
Separat inbjudan och anmälan kommer. 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: Cirka 1 100 kr.
Ansvariga:
Anders Westergren 070-380 45 77
Hans Axelsson 070-680 23 69

																													

Flerdagsresa

Göteborg med Göteborgsoperan,
stadsguidning och Tjolöholms Slott

Onsdag–torsdag 25-26 maj
Ta chansen och upplev våren i Göteborg och njut av
många upplevelser!
Dag 1. Efter förmiddagskaffe och lunch på Nääs slott
inkvarterar vi oss på hotell Opera, ett stenkast från
Göteborgsoperan. På eftermiddagen får vi en guidning
på Göteborgsoperan och en introduktion till kvällens
föreställning av Rigoletto. Verdis intensiva drama
Rigoletto är ett mästerverk från början till slut. Innan
föreställningen äter vi en god 3-rättersmiddag på Göteborgsoperan.
Dag 2. Vi inleder med en bussguidning i Göteborg
och far sedan vidare söderut till Tjolöholms slott, som
sägs vara en av Sveriges märkligaste byggnader. Efter
lunch blir det slottsguidning på Tjolöholm. Slottet stod
klart 1904 och den välbevarade inredning bjuder på
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världsunika interiörer. Här finns ett överdåd av brittisk
”comfort” samt för sin tid toppmoderna bekvämligheter såsom till exempel rundspolande duschar, heltäckningsmattor och en av Sveriges allra första dammsugare med en vikt på ett ton, vilken drogs av hästar.
”Det var som att träda in i en sagovärld, så fullständigt
olikt allt annat jag dittills skådat” sa en ung präst om
sitt första möte med Tjolöholm. Inne i slottet finns
ingen hiss. På hemresan stannar vi för kaffe och smörgås. I resan ingår bussresa, plats i tvåbäddsrum, all mat,
utflykter, entréer och lokal guide båda dagarna. Enkelrumstillägg: 600 kr/person
Avresa från Fredsgatan 07.00 och Eurostop 07.15
Åter i Örebro cirka 20.30. Max 47 deltagare.
Pris: 3 200 kr.
Ansvariga:
Karin Johansson 073-424 58 87
Margareta Nilsson 073-771 06 17
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Kalendarium
Januari

16

28
30

16
16
17
19
21
21

27
27

31

Lerbäcks Teater
12
Spelemän från
Tröstlösa kapell
3
Vaccinationsresan 4
The Sound
of Music		
14
Närodlat, miljö
och hälsa		
4

Februari
2
3
7
7
8
9
9
9
10
12
14
15
16
16
16
21
24

Mars
2
7

7
9
9
10
13
14
14
15
15

21

Kvinnors musik
11
Merlot-viner		
4
Lunch med Örebros
teaterdirektör
4
ÖLIS			
8
Whiskyprovning
5
Kvinnors musik
11
Hotell Borgen
8
Ost från Svenska
mejerier		
5
Merlot-viner		
4
Afternoon Tea
5
Regionarkivet
8
Sophie Janson
5
Kvinnors musik
11
Sveriges Radio
8
Ost från Svenska
mejerier		
5
Kulturkvarteret
8
Musikkåren Lyran 3

22
23
23
24
26
28

Elgerigården		
Den retsamma
konsten		
Kulturkvarteret
Nerikes Brandkår
Vårens mode
Gå dit näsan pekar
Sparbanksbörsen
Den retsamma
konsten		
Kost och motion
för äldre		
Bönnera där
hemma		
Stressdoktorn

8

7

11
8
8
5
5
12

7

11
8
6
6

28
29
30

April
1
3
4
5
5
6

14
14
20
22
27
28
28
29

Den klassiska
orkestern		
6
Citypassagen
9
Vårens mode
5
Whiskyprovning
5
Afternoon Tea
5
Författarafton
6
Johann Sebastian
Bach			
9
Den retsamma
konsten		
11
Stavgång		
6
Seniorbio		
6
Epiroc		
9
T Blues Sweden
3
20 år i Riksdagen
4
Vegetariskt
påskbord		
7
Kyrkans Hus		
9
Stavgång		
6
myOffice		
9
Vårfågelvandring		
11
Sandgrund
och Eurydike
14
Släktforskning
9
Trandans
och nostalgi		
14
Stavgång		
6
Biologiska
museet		
9
Vad lämnar vi
efter oss?		
7
Teater i det lilla
formatet		
7
Vårfågelvandring 11
Det byggs värre
12
EON			10
Vad gör regionen? 4
Medborgarhuset
och gamla Söder 10
Bonniers
och Liljevalchs
15
Pär Björck Trio
3
Vårfågelvandring		
11

Maj
2

Bakgårdsvandring
på Väster		
3
Bergslagsleden
4
Arkitektur i
centrala Örebro
4
Den klassiska
orkestern		
5
Alger och
skogskonst		
5
Boule			
5
Bangolf		
9
Birgittaskolan
10
Kyrkor i Närke
11
Kyrkogårdsvandring		
11
Riseberga
kloster		
12
Brixelgården		
12
Boule			
12
Bangolf		
17
Ryttmästarbostället		
18
Beridna
Högvakten		
18
Biodling		
19
Boule			
19
Bangolf		
24
Myrö slott		
25-26 Göteborg		
25
Biodling		
30
Ävtomta 		
31
Drottningholm

Juni
1
2
2
2
7
8
9
10
14
28

Vårvandring
i Stadsparken
Boule			
Göksholm och
Engelbrektsholmen
Bangolf		
Saxå herrgård
Saxå herrgård
Trädgårdar i
södra Dalarna
Saxå herrgård
Stora Sundby slott
Öl, mjölk, grönt
och Trilobiten

10
15
10
6
15
7
7
10
12
10
13
16
7
7
16
16
10
7
7
13
19
10
10
16

11
7
13
7
17
17
17
17
17
18

