
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                 

 

               

  



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nu över 1000 medlemmar!  

Vår ambition är att erbjuda social gemenskap under trivsamma 

former med hjälp av cirklar, studiebesök, utflykter, teaterresor, 

motion och månadsmöten. Vi fortsätter på den inslagna vägen, 

och ni kommer säkert att känna igen er i höstens program. De flesta 

cirklarna och alla motionsaktiviteterna kör igång som tidigare efter 

sommaruppehållet. En nyhet är cirkeln i sociala medier. Vi bryter 

traditionen med jullunch på Gondolen och åker i stället till Orresta för en julmiddag 

kombinerad med en visning av anläggningen. Annars är det mesta sig likt med nytt 

programinnehåll men i välkänt format. Den allra första aktiviteten, en utflykt till 

Ängelsberg och skogsbrandsområdet där, går förresten av stapeln redan den 4 september, 

så skynda på med anmälan. 

 

Vi har tagit fasta på återkommande önskemål om ändringar i anmälningsproceduren till 

olika aktiviteter. Tidigare har ju ”först till kvarn” och telefonbokning gällt. I våras försökte 

vi med första dag för anmälan för att skapa större rättvisa. Inte heller detta blev riktigt bra.  
 

Nu tar vi emot alla anmälningar från 22 augusti,. Man kan anmäla sig på föreningens 

e-post fas.enkoping@outlook.com ,  per telefon (ej sms) eller med den blankett som 

bifogas programmet. Blanketten skickas sedan på e-post (scanning) eller lämnas/skickas 

som brev till Barbro Hedström, S:t Larsgatan 17, 74534 Enköping. 
En medlem får anmäla högst två ytterligare medlemmar. 
 

Den 29 augusti kontrollerar vi bokningsläget. Om en aktivitet då är övertecknad kommer 

en utlottning av platserna ske. De som inte fått plats sätts upp på reservlista och kommer 

att underrättas om detta per e-post eller telefon senast några dagar efter den 29 augusti.  

På detta sätt tror vi att vi uppnår största möjliga rättvisa. 
 

OBS! Lottning kommer ej att tillämpas för utflykten till Ängelsberg pga. den korta tiden 

till utflykten. De först anmälda får platserna. 
 

Under hösten kommer vi under ledning av Göran Wesström att förbereda oss för att i vår 

stiga in i den digitala världen. Då kommer vi att erbjuda möjligheten att göra anmälan till 

aktiviteter på vår hemsida. Detta steg kräver träning och förberedelser som vi kommer att 

ägna oss åt i höst. Styrelsen kommer att vara engagerad men vi behöver frivilliga som är 

beredda att hjälpa till. Datorvana är ej nödvändig. Anmäl er snarast till Göran, så att ni 

kan vara med från början. Tanken är att skicka ut fakturor, påminnelser om kommande 

aktiviteter och påminnelser om ej fullbokade aktiviteter per e-post. För detta behöver vi 

er e-postadress i medlemsregistret. Skriv den på anmälningsblanketten eller skicka ett 

mail till föreningens e-post. 
 

Ni som inte har tillgång till Internet behöver inte oroa er; vi tar hand om er också. 

 

Väl mött i höst! 

Åke Sundby, ordf. 
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MÅNADSMÖTEN 
 

Anmälan till våra månadsmöten kan du göra antingen via e -post till 

fas.enkoping@outlook.com eller speciell blankett (Se Åkes inledning), eller 

till föreningens telefon 070 - 6920295.  Du kan också skriva upp dig på 

anmälningslistan vid våra månadsmöten. 

Bindande anmälan ska göras senast fredag innan mötet. 

OBS! Avanmälan vid akut förhinder görs till telefon 070 - 6920295 .  

Avgift: för underhållning/föredrag samt kaffe och kaka. Betalas vid entrén. 

Ta med jämna pengar!   Tack! 

OBS!   Månadsmöten på Kryddgården i höst blir torsdagar  kl.14.00. 
 

Torsdag  "Från Hedemora till Enköping". Leif Ahnlund - känd 

   26/9   konstnär med flera utmärkelser som världsmästare i att  måla  

 kl.14.00    fartfyllda bilder med motorcyklar. Han kommer att visa bilder 

   och berätta om upplevelser i Enköping på 1950- och 1960-talet. 

  Lokal: Kryddgårdens A-sal    Antal: max 150    

  Kostnad: 80 kr    

 
Torsdag " Blommande rum - inspiration och idéer för ett levande hem". 
  24/10  Gunnar Kaj - blomsterkreatören som har gjort blomster- 

kl.14.00  utställningar på bl.a. Thielska galleriet, Drottningholms, Fredriksdals 

  och Sofiero slott besöker oss och ger tips på hur man kan skapa liv i 

  sitt hem med blommor. Han är också välkänd för att ha utformat de  

  fantastiska blomsterarrangemangen för Nobelbanketten i Stockholms  

  stadshus under fjorton år i rad. 

  Lokal: Kryddgårdens A-sal      Antal: max 150    

  Kostnad: 120 kr  

 

Torsdag   "Saltstraumen - världens starkaste tidvattenström. Bilder 
   28/11  och historier från ovan och under vattnet". Enköpingssonen 

 kl.14.00       Fredric Ihrsén utbildade sig till jurist men tröttnade på  

  kontorslivet. Istället åkte han till Thailand och blev dykinstruktör. 

  Det är numera hans levebröd och han har sin dagliga gärning i  

  Saltstraumen utanför norska Bodö. 

  Lokal: Kryddgårdens A-sal      Antal: max 150     

  Kostnad: 60 kr  

 

Fredag Julavslutning. Under rubriken "Julen - en tid för minnen" talar  

  13/12 vår medlem och tidigare biskopen Esbjörn Hagberg. Dessutom  

kl.13.30       får vi åter besök av Enköpings Lucia. Av praktiska 

 skäl har vi i år bytt ut julsmörgåsen mot kaffe med lussebulle och  

 pepparkaka. Vi inleder med sedvanligt glöggmingel. 

 Lokal: Ceciliasalen, Kyrkans hus      Antal: max 150   

 Kostnad: 80 kr 

 OBS!    Avvikande tid, dag och plats! 
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CIRKLAR  
 

Anmälningar till cirklar görs snarast direkt till respektive cirkelledare. 

En del av cirklarna är mycket populära och därför fulltecknade, men anmäl ändå om 

du är intresserad så står du på kölista om det blir några platser lediga. Vi 

försöker ordna nya cirklar/ grupper så snart vi hittar ledare. 
Har du intresse av att leda en cirkel eller har förslag på nya cirklar så ta kontakt med 

någon i FAS styrelse. 
 

OBS!!  Avgifter för deltagande i vattengympan och pilates betalas in på  

föreningens bankgiro 586-2453  i anslutning till anmälan. Övriga se resp. cirkel. 
 

Max 12 deltagare i varje cirkel om inte annat anges. 
 
 

1. Vi läser spansk litteratur - Fortsättningscirkel  
 

Tid: Start måndag  30/9 kl. 10.30 - 12.00 

Därefter 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12 samma tid. 

Lokal: Medborgarskolan rum 3   

Ledare: Inger Jernberg  tel. 070 - 2308788 
 

2. Jazzcirkel  
 

Jazzcirkeln fortsätter också denna höst med Göran och Ewert som alternerande ledare. 

Tid: Start tisdag 24/9 kl.10.00 - 11.30, därefter 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 

Lokal:  Medborgarskolan rum 3 

Ledare: Göran Sjögren tel. 070-5275505,  Ewert Rosén tel. 0171-367 28 
 

3.  Vi målar akvarell 
 

Släpp fram konstnären i dig - börja måla akvarell! 

Tid: Start torsdag 12/9 kl. 9.30-11.45 därefter 19/9, 3/10,10/10, 17/10, 

 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11. 

Lokal: Medborgarskolan sal 2  Ledare: Monica Forsling tel. 070-1440285 

Anmälan: senast 2/9 till Monica.  Material får man själv hålla med. 
 

4. Samtalsgrupp  
 

En cirkel för livsnära samtal kring ”tankar och funderingar om stort och smått”. 
Tid: Tid: start måndag 16/9 kl.14.00 - 16.15 och därefter 7/10, 28/10, 18/11, 9/12 

Lokal: Medborgarskolan rum 4 

Ledare: Ulla Lindgren tel. 0171-811 88   Antal: min. 4 max 12 deltagare 
 

5. Vinprovningscirkel – fortsättning  
 

Vinprovningscirkeln avslutas i höst med favoritviner från Portugal och länder utanför 

Europa. Vi träffas fem gånger under hösten. Fyra glas medtas till provningarna. Tyvärr 

finns ej plats för nya deltagare. Om intresse finns startar vi eventuellt en ny cirkel under 

våren. 

Tid: Måndagar och torsdagar kl.17.00-19.00 den 2/9 och 5/9, 23/9 och  

26/9, 21/10 och 24/10, 25/11 och 28/11 samt 9/12 och 12/12  

Lokal: Medborgarskolan   Ledare: Åke Sundby 

Kostnad: Max 500 kr betalas till cirkelledaren vid första provningstillfället. 

  



6. Pilatesträning. 

 Pilates stärker dina muskler i bålen, dvs. rygg, mage och sätet – våra djupa, 

stabiliserande muskler som håller uppe kroppen. 

Tid: Start torsdag den 5/9  kl.10.00  med 45 min. i lugn takt! 

Lokal: Magasinet/Friskvårdarna Eriksgatan 39 

Ledare: Görel Ulmstedt  tel. 0171-39749  

Kostnad: 350 kr för 10 tillfällen, betalas före start.  

Antal: max 12 deltagare 
 

7. Vattengymnastik i Rehabbassängen på Idrottshuset  
 

Vattengymnastiken fortsätter som tidigare med fyra grupper. 
Tid: Tisdagsgrupperna startar den 3/9 med två pass kl. 9.00-10.00 

samt 10.00-11.00  Fredagsgruppen startar den 23/8  kl.11.00-12.00 

Måndagsgruppen startar den 26/8 kl.12.00-13.00 

Lokal: Idrottshuset, ingång Rehabbassängen 

Ledare: Gudrun Lundholm (tisdagar) och Görel Ulmstedt (måndag, fredag) 

Anmälan till Gudrun tel. 0171-369 03  resp. Görel tel. 0171-397 49 

Avgift: 300 kr för 12 tillfällen.  
 

8.  Zumba – dansglädje för alla åldrar 
Den populära Zumba-cirkeln fortsätter även under hösten.  

"Passet kan passa alla och är inriktat på att du ska ha roligt 

samtidigt som du tränar hela kroppen". 

Tid: Start tisdag den 10/9  kl.11.00 -12.00   

Lokal: Kryddgårdens samlingslokal 

Ledare: Sif Lindqvist  tel. 070-3285078   Anmälan: snarast till Sif L. 

Avgift: 50 kr. Betalas kontant till  Ulla Reuterskiöld vid första tillfället. 

Antal: max 25 deltagare 
 

9. Padel – en racketsport för alla   
    

Vi fortsätter med padel i höst! Nya spelare är välkomna. 

Padel är en mycket populär racketsport i Argentina och Spanien, numera på stark frammarsch i 

Sverige. Den har likheter med tennis och squash och spelas endast som dubbel. Den är betydligt 

mindre fysiskt krävande än squash och enklare än tennis. Fyra banor finns i gamla Coop Bygg 

och anläggningen är riktigt bra. Racket finns att hyra och kostnaden per timme för en bana är 

300 kr (75kr per person). Beläggningen är låg på vardagsförmiddagar och vi träffas tisdagar 

kl.10.00 -11.00. För mer information se https://www.enkopingpadel.se/ 

Tid: Start tisdag 24 september kl.10.00-11.00. Samling kl.09:45  

Lokal: F.d. Coop Bygg  

Ledare: Åke Sundby   Anmälan: Senast 21 september till ake.sundby@web.de   

 

10. Släktforskning 
 

Vi fortsätter cirkeln i släktforskning. Programmet ”Arkiv Digital” kommer att användas.  

Tid: Start tisdag 10/9  kl 14.00-16.15 därefter 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 

15/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11. 

Lokal: Medborgarskolan rum 3 utom 8/10 och 5/11 då rum 2 används. 

Ledare: Håkan Palm tillsammans med Hans Hellqvist tel. 0171- 316 82   

Avgift: Endast för ”Arkiv Digital”, 395 kr för 13 veckor.  

Betalas efter kursstart till Medborgarskolan.   Antal: max 9 deltagare     
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11. Operacirkel 
 

"Madama Butterfly" en opera i tre akter av Giacomo Puccini. Libretto av Luigi Illica 

och Giuseppe Giacosa. Historien bygger ytterst på en novell av John Luther Long, vilken 

David Belasco använde som stoff till sin enaktspjäs Madama Butterfly: "A Tragedy of 

Japan". Även i höst erbjuds våra medlemmar två träffar kring kompositören och hans 

verk. Ni lyssnar  även på några av de mest kända ariorna och musikstyckena, så att ni får 

några fina aha-upplevelser, när ni vid den tredje träffen ser föreställningen  i Heby. 

Tid: tisdag 29/10 kl.15.00-17.00 och torsdag 7/11 kl.15.00-17.00  

Avslutning  söndag 10/11 kl.13.00 i Heby Folkets Hus 

Lokal:  Ceciliasalen, Kyrkans hus 

Ledare: Bertil Grenströmer  tel. 070-9221880   

Anmälan: separat till avslutningen 10/11 .  Se vidare  "Enstaka händelser". 

Antal: max 40 deltagare   

Avgift: 50 kr  Betalas kontant till U Reuterskiöld vid första träffen.                                                       
 

12.  Nybörjarkurs - Android  (Undantag Doro) 
Lär dig din Android-mobil – allt från startskärmen till ikonernas utseende, storleken på 

skrivbordet, kamera och olika användbara funktioner. 

Tid: Start onsdag  4/9 kl.10.00-12.00, ons. 11/9, tis.17/9, ons. 25/9, ons. 2/10 

Sista dagen får varje deltagare en timme enskild genomgång! 

Lokal: Medborgarskolan rum 3 

Ledare: Jan Nyberg  tel. 070-6325716   Antal: max 8 deltagare 
    

13.  Hjärt- Lungräddning (HLR) och Hjärtstartare   
Vill du kunna rädda liv på vuxen eller barn? 

Denna utbildning riktar sig till Dig utan tidigare utbildning och 

till Dig som vill repetera tidigare utbildning.  
Obs: Det är angeläget att så många som möjligt av Aktiva Seniorers gymansvariga deltar i 

reputbildningen.  

Tid: Repetition: fredag 6/9 kl. 09.30 - max kl.11.00 alt. onsdag 18/9 kl.09.30 - max 

kl.11.00 (välj en dag). 

Nybörjare: fredag 6/9 kl.12.30 - 14.30 eller onsdag 18/9 kl. 12.30 -14.30 (välj en dag). 

Lokal: Medborgarskolan  

Ledare: Lars Widegren  

Anmälan: till lars.widegren@tyfonmail.se (eller tfn 0171-33756).     

Antal: min 5 och max 15 deltagare  Först till kvarn gäller!  

Övrigt: medtag gärna något mjukt att lägga under knäna 

(vi övar HLR på dockor och med hjärtstartare).  
 

14.  Aktiekunskap - Grundläggande kapitalförvaltning/aktier 
 

Här diskuterar vi vad man skall överväga med medel man har till förfogande, 

speciellt med inriktning på aktier av olika slag. En speciell del avser riskhantering. 

Tid: Start tisdag 24/9 kl. 9.00-10.30 därefter 1/10, 8/10, 15/10 samma tid. 

Lokal: Medborgarskolan  rum 2 

Ledare: Lennart Thorstensson  tel. 070-5888835 

 

  



 

15.  Bokprat 
Bokpratet fortsätter med fem grupper där man läser en bok/novell etc. och 

sedan diskuterar innehållet utifrån intressen och erfarenheter. 

Grupp 1 - Start torsdag 15/8 kl.10.15 därefter 12/9, 10/10, 7/11, 5/12  

Lokal: Enköpings bibliotek  Ledare: Brittmari Hansson  tel. 073 - 6757752 

Grupp 2 - Start tisdag 10/9  kl.10.15-11.45 därefter  8/10, 5/11, 3/12 

Lokal: Enköpings bibliotek Ledare: Birgitta Nyberg   tel. 076-1064612    

Grupp 3 - Start tisdag  10/9  kl 13.30 därefter  2:a tisdagen i månaden 

Lokal: Enköpings bibliotek  Ledare: Jan Hannebo    tel. 070-8737445      
Grupp 4  Bokprat för herrar med Göran och Svante  
Start torsdag 5/9 kl.10.15 -11.45 därefter 16/10, 27/11, 18/12 samma tid.  

Lokal: Enköpings bibliotek 

Ledare: Göran Sjögren tel. 070-5275505,  Svante Moberg tel. 070-514 25 02 

Grupp 5 - Start måndag 16/9 kl.14.00-16.00 därefter 14/10, 11/11, 9/12  samma tid. 

Lokal: Enköpings bibliotek  Ledare: Ulla Pettersson tel. 070-8368450 
 

16.  Dokumentärfilmer – Måndagscirkeln övriga dokumentärfilmer 
 

 Vi träffas vid tre tillfällen, ser dokumentärer och diskuterar efteråt. 

 Tid: start måndag 7/10 kl.14.00-16.15 och därefter 4/11 och 2/12 

 Lokal: Medborgarskolan sal 3.    Antal: max 12 deltagare. 

 Anmälan: till Gerd Ferger   tel. 070-2580122 

 Ledare: Gerd Ferger. Lena Sundby och Ami Moberg 
 

17.  Dokumentärfilmer – Tisdagscirkeln Tom Alandh 
Vi träffas vid 3 tillfällen, ser Tom Alandhs dokumentärer och diskuterar efteråt.  

Tid: start tisdag 8/10 kl.14.00-16.15 och därefter 5/11 och 3/12 

Lokal: Medborgarskolan sal 3.   Antal: max 12 deltagare. 

Anmälan: till Gerd Ferger tel. 070-2580122 

Ledare: Gerd Ferger. Lena Sundby och Ami Moberg 
 

18.  Sociala medier – en introduktion 
 

Alla har vi väl hört talas om Facebook, Instagram och Twitter och några av oss kanske 

är väl förtrogna med något eller några medier. Med denna cirkel vill vi ge en introduktion 

– hur används de, hur kommer man igång, hur får man kontakt med andra osv.? 

 Vi kommer att ägna ett cirkeltillfälle vardera åt respektive medium.  

Tid: Torsdagar 3/10 (Facebook), 10/10 (Twitter) och 17/10 (Instagram) kl.18.00- 19.00 

Lokal: Medborgarskolan   Ledare: Pernilla Aronsson och Jesper Jensen 

Anmälan till: Åke Sundby, ake.sundby@web.de  

Antal: min 6 och max 12 deltagare   Medtag: smartphone, padda eller laptop 
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19. Vi fortsätter med Seniorgymmet på Kryddgården under hösten 2019. 
Morgonträning; måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 06.30-07.45.  

Eftermiddagsträning; måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar kl.16.00-18.00 

Lördagsträning; kl.09.00-11.00.  
 

 

               Vi håller stängt följande dagar:  
 

 

 24/12, Julafton  31/12, Nyårsafton 

 25/12, Juldagen  1/1  2020, Nyårsdagen 

 26/12, Annandag Jul  6/1  2020, Trettondag jul 

 

Aktiva Seniorer har ett avtal med Enköpings Kommun som avser kvalifikation för träning. 
 För att få träna på Aktiva Seniorers tider i Gymmet på Kryddgården krävs medlemskap samt att 

vederbörande har introducerats av Enköpings kommuns fysioterapeuter under en längre tid. 

 De medlemmar i Aktiva Seniorer som vill börja träna måste först introduceras av Enköpings 
kommun under 1 år för att få behörighet. Denna träning sker på dagtid, kontakt tas med 
tjänstgörande fysioterapeut i Kryddgårdens gym.  

 Styrketräningen genomförs med särskilda träningsredskap och maskiner där muskulaturen 
belastas på olika sätt. För att ernå en säker träning som är individanpassad krävs denna 
introduktion som specialister leder. 

 Aktiva Seniorers träningspass övervakas av Gymansvariga som erhållit särskild utbildning för 
detta av Kommunens fysioterapeuter. 

 Medlemmar som har erfarenhet från styrketräning och är villiga att ställa upp som Gymansvariga 
kan anmäla detta till Aktiva Seniorers samordnare Sven-Erik Meyerson. 

 

Lokal: Kryddgårdens gym. Ledare: Utbildade gymansvariga ur Aktiva Seniorer.  
Information och samordning: Sven-Erik Meyerson, tel. 070-2727100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENSTAKA HÄNDELSER 

Anmälningar till resor, utflykter, konserter etc. görs på speciell blankett (Se Åkes 

inledning), via e-post eller föreningens telefon 070-6920295.  Anmäl dig så snart som 

möjligt eftersom platserna är begränsade!  Ange ditt namn, mailadress  och 

telefonnummer (helst mobil)! Inbetalningar görs på föreningens bankgiro 586-2453  

senast två veckor innan evenemanget om inte annat anges.  Ange aktivitet!    
 

Vid förhinder att delta i redan betald aktivitet t.ex. ett teaterbesök, återbetalas inte 

pengarna efter sista inbetalningsdag. Kolla om det finns en kölista - om inte får ni 

själva ordna ersättare. 
 

4/9   Besökscenter Elden och Skogen i Ramnäs samt Ängelsberg 
Vi reser med bussen till Ramnäs där vi börjar vårt besök med förmiddagskaffe och 

smörgås. Därefter besöker vi Besökscenter Elden& Skogen för en guidad visning av 

utställningen, som på olika sätt ger information om djur och natur före och efter en  

brand som denna. Efter detta åker vi med bussen tillsammans med guiden 

till det brandhärjade området. Lunch äter vi på Nya Serveringen i 

Ängelsberg. Därefter guidad visning av Engelbergs Bruk som tillhör ett av 

våra världsarv och var ett av de viktigaste järnbruken i världen på sin tid.  
Tid: onsdag 4 september   Avresa: kl. 8.30 från Gustav Adolfs plan  

Åter: ca kl.16.30  Kostnad: 785 kr inkl. förmiddagsfika, lunch, guidning och bussresa. 

Antal: max 50 deltagare  Anmälan: snarast och betalning senast 29 augusti! 
 

10/9  Klubbmästerskap Golf  på Enköpings GK   
 

Tid: tisdag 10 september.   Första boll slår ut kl.12.00 

Tävlingsform : SLAGGOLF     Dam- och Herrklass  

Startavgift: 50 kr, vilket går oavkortat till prisbordet. 

Greenfee 300 kr för icke medlemmar i Enköpings GK.  Betalning: på plats. 

Anmälan: till Christer på tel. 070-282 06 85 eller mail ch-jo@telia.com 

Ange namn, golf-id och hcp     Sista anmälningsdag: 3 september 

Välkomna till en trevlig golfdag ! Christer 
 

Pubkvällar på Players Inn.  Pubkvällarna fortsätter i höst tisdagar 

en gång i månaden. Det är bara att komma. Ingen föranmälan krävs.  

Ett trevligt sätt att tillbringa någon timme tillsammans med andra  

aktiva seniorer. 

Tid: första tisdagen i månaden, alltså 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12  kl.18.00.  
 

24/9  Tur i Fjärdhundraland 
Vi gör en bussresa i Fjärdhundraland och besöker några intressanta ställen.  

Turen går först till Salnecke Slottscafé där vi äter lunch. Därifrån vidare till  

Svartbäckens trädgård där vi blir guidade runt och får möjlighet att handla  

växter o. dy. (ca en timmes stopp). Färden fortsätter till Resta gård där vi får  

information om dess verksamhet och ekologiska djurhållning. Här blir det  

även eftermiddagskaffe innan vi avslutar i Torstuna kyrka där Irene Flygare  

tar emot och visar kyrkan. Avresa: från Gustav Adolfs plan kl.11.30    

Anmälan: snarast, betalning senast 10 september 
Kostnad: 220 kr inkl. bussresa, lunch och eftermiddagsfika. Antal: max 54 deltagare 

mailto:ch-jo@telia.com


29/9   "Vi minns Monica Z"   Minneskonsert på Berwaldhallen  
Medverkande: Tommy Körberg , Nisse Landgren  Monica Dominique 

 m.fl. musiker samt vokaljazzkvartetten Stockholm Voices. 

Årets stipendieutdelning och andra begivenheter presenteras av Tom Alandh.                  

Tid: söndag 29 september  kl.18.00 

Avresa: kl.15.30 från Gustav Adolfs plan  Åter: ca kl. 22.30 

Kostnad: 715 kr  Antal: max 54 deltagare 

Anmälan: snarast, betalning senast 15 september 
 

 

14-15/10   Danskryssning till Mariehamn 
 

Vi upprepar förra höstens danskryssning till Mariehamn, som uppskattades stort av 

deltagarna. Buffémiddagen var dock inte helt lyckad med trängsel och långa köer. 

Därför väljer vi i år att avnjuta en trerätters Skeppsmeny i Restaurang Seaview 

bestående av Förrätt: Skagen på svartbröd med sikrom och hackad lök. 

Huvudrätt: Halstrad lax med löjroms- beurre blanc och potatispuré eller                                           

Ryggbiff med kantarellsås, potatiskaka och säsongens grönsaker. 

Efterrätt:  Blåbärskaka med vaniljsmetana. Två glas vin ingår. 

Liksom förra året spelar Leif Kronlunds storband upp till dans. 

Den som föredrar dansbandsmusik blir heller inte lottlös utan kan 

njuta av Carlzons eller Engdahls. Vi har förbokat 40 utsides hytter. 

Kostnad: Priset för två i hytten är 525 kr per person och i enkelhytt 695 kr. 

Detta inkluderar anslutningsbuss t o r, Skeppsmeny och frukostbuffé. 

Avresa: från Gustav Adolfs Torg kl.15.00 och Resecentrum kl 15:05 

Båten avgår kl.18.00 och kommer åter till Stockholm kl.15:15 nästa dag. 

Middagen serveras kl.18.00 och frukosten kl. 7.00-9.30. 

Vi måste betala biljetterna senast en månad före avgång. Därför behöver vi få er 

anmälan snarast och betalning senast 13 september. I anmälan ska födelsedatum, 

enkel/dubbelhytt, vem ni delar hytt med, upphämtningsplats samt val av huvudrätt 

(lax eller ryggbiff) anges. Maximalt antal begränsas av de 40 hytterna.  

 OBS! Vid färre än 30 anmälda ställer vi in resan. 
 

16/10  Gourmetmiddag på Novisen 
 

Vi avnjuter en femrätters middag på Restaurang Novisen.  

Tid: onsdag 16 oktober samling från kl.18.00 till 18.30 

Kostnad: 395 kr för mat och bordsvatten. 

Kostnad för annan dryck tillkommer.  

Antal: max 65 deltagare  

Anmälan: snarast, betalning senast 9 oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

20/10  "Tolvskillingsoperan"   Folkoperan i Stockholm 

Folkoperan och Kulturhuset Stadsteatern bjuder in dig som åskådare till Mackie 

Knivens förrädiska värld av våld, svek och begär. Här pågår en rå, kittlande fest som 
ingen kan motstå eller vill missa. Men på vems bekostnad? 

Tid: söndag  20 oktober  kl.16.00 

Avresa: kl.13.30 från Gustav Adolfs plan  Åter: ca kl. 20.30 

Kostnad: 605 kr     Antal: max 54 deltagare 

Anmälan: snarast, betalning senast 6 oktober 
 

30/10   "Spelman på taket"  på Dansens hus 
"Om jag hade pengar" sjunger den fattige mjölkbonden Tevye. Men 
pengar har han inga däremot fem upproriska döttrar som har egna 
idéer om sina liv. "Spelman på taket" är en stark och ständigt aktuell 

berättelse om människans behov av traditioner för att hålla den nya 
tiden och andra hot mot sammanhållningen ifrån sig. Och om den 

unga generationens behov av att bryta med samma traditioner. 

Medverkande:  Pia Johansson och Dan Ekborg  m.fl. 

Tid: onsdag 30 oktober  kl.19.00 

Avresa: kl.16.30  från Gustav Adolfs plan  Åter: ca kl.23.30   Kostnad: 615kr   

Anmälan: snarast, betalning senast 16 oktober   Antal: max 74 deltagare 
 

6/11  Saltsjöbaden, Älgö och Solsidan med Linnéa Sallay 
En dagsutflykt med buss i vintrig (?) skärgårdsmiljö, som börjar 
med guidning från Stockholm mot Saltsjöbaden, en rundtur i  
Knut Wallenbergs pärla, lunch på Saltsjö-Pir därefter besök och  

visning av Grünewaldvillan. Dagen avslutas med en á capella-konsert 
i Uppenbarelsekyrkan och fika på kyrkbacken.  
Tid: onsdag 6 november  Avresa: kl. 8.30 från Gustav Adolfs plan 

Åter ca kl.18.00.  Antal: max 53 deltagare  

Kostnad: 755 kr inkl. buss, lunch, eftermiddagsfika och inträden.  

Anmälan: snarast, betalning senast 23 oktober 
 

9/11   "En värsting till syster"  på China Teatern 
Det är julen 1977 och discodivan Deloris van Cartier drömmer om att bli en ny Donna 

Summer. I stället blir hon oväntat vittne till ett brutalt mord och får 
en ny skyddad identitet som nunna i ett strängt kloster där 

abbedissan styr med järnhand. När alla systrarna släpper loss 
sina stämmor tillsammans - då kan allt hända - och gör det i 
denna fartfyllda, medryckande, gudomligt roliga musikal. 

Medverkande: Gladys Del Pilar, Karl Dyall,  

Suzanne Reuter, Charlott Strandberg, Birgitta Rydberg m.fl. 

Tid: lördag 9 november  kl.15.00      

Avresa: kl.12.30 från Gustav Adolfs plan  Åter: ca kl.19.30  

Kostnad: 745 kr   Antal: 54 deltagare 

Anmälan: snarast, betalning senast 26 oktober. 
  



 

10/11     "Madama Butterfly"     Digital Opera på Heby Folkets Hus 

Storslagen operaklassiker! Giacomo Puccinis opera om Cio-Cio San,  

kallad Butterfly, är ett av operavärldens mest  populära och spelade verk.                                                                                                    

" En dramatisk kärlekshistoria som börjar med ett storslaget bröllop där  

den amerikanske löjtnanten Pinkerton gifter sig med sin älskade Butterfly. 

Hon i sin tur tror på hans eviga trohet och kärlek, trots att han lämnar 

henne. Hon är villig att vänta på honom, i evighet. När Pinkerton 

slutligen återvänder finner han en vilsen kvinna med ett barn, fortfarande 

kvar på den övergivna plats där de firade sitt bröllop.  

När han försöker ta med sig barnet, ser han Butterfly ta fram sin fars kniv.... " 

Tid: Söndag 10 november kl.13.00   

Avresa: Samåkning med egna bilar kl.11.30 från Gustav Adolfs plan  

Kostnad: 390 kr inklusive inträde samt kaffe och smörgås i pausen. 

Anmälan: snarast, betalning senast 27 oktober. 

Antal: max 50 deltagare  OBS!  Deltagare i operacirkeln har förtur men måste 

anmäla sig!     Ange vid anmälan om du kan ställa upp med bil.  

Medpassagerare betalar 40 kr/pers. 
 

15/11  Vinprovning – provningsledarens favoriter  
 

Provningsledaren har valt ut tre röda favoriter.  

Till detta serveras något gott att äta.  

Tid: fredagen den 15 november kl.18.00  Plats: Beckasinen 

Övrigt: ta med tre vinglas till provningen 

Kostnad: 325 kr för vin och mat Anmälan snarast, betalning senast 1november. 

Antal: max 65 personer 
 

30/11   Adventskonsert i Blå Hallen 
Adventskonserten i Blå hallen, Stockholms Stadshus, som 

i år firar 25-årsjubileum är ett av landets största årliga 

konsertevenemang med solisterna Henriikka Gröndahl,  

Lars Johansson Brissman, flera körer, dansare från 

Balettakademin samt Stockholm Concert Orchestra m.fl. medverkande 

Tid: Lördag 30 november  kl.16.00 

Avresa: kl.13.30 från Gustav Adolfs plan  Åter: ca kl.19.00 

Kostnad: 510 kr  Antal: max 54 deltagare 

Anmälan: snarast, betalning senast 16 november 
 

5/12  Julbord/företagsbesök Orresta Golf och Konferens 
 

Njut av ett julbord på Orresta Golf och Konferens med fräsch, 

god mat, vackra uppläggningar, vänlig stämning och  

toppenservice. Före måltiden presenterar Christer Johansson och Christoffer 

Johansson företaget som 2015 belönades med Dagens Industris gasellpris. 

Tid: tors. 5 december Avresa: kl.16.15 från Gustav Adolfs plan  Åter ca kl. 22.00  

Kostnad: 545 kr för julbord, alkoholfri måltidsdryck samt bussresa. 

Anmälan snarast, betalning senast 21 november. 

  



FÖRETAGSBESÖK / STUDIEBESÖK 
 
 

9/10   Brandstationen i Enköping  Adress: Västra Ringgatan 6  

           Antal: max 25 deltagare            Samling kl.14.00   

         Anmälan senast 2/10 till G. Wesström tel. 070-308 65 06 
 

20/11  Kesuddens Hantverksbryggeri  Adress: Ågatan 15 C 
          Antal max 25 deltagare    Samling kl.18.00  

         Anmälan senast 11/11 till K. Lindgren tel. 070-7832329 
 

Styrelsen för Aktiva Seniorer Enköping 
 

Ordförande Åke Sundby    mob. 070-279 47 45      

V. ordf. Ulla Reuterskiöld          mob. 070-362 18 60 

Sekreterare Kerstin Lindgren   mob. 070-783 23 29 

Kassör Hans Hellqvist                      mob. 070-658 99 30 

Ledamot Göran Wesström   mob. 070-308 65 06 

biträdande kassör och IT     

Ledamot Jan Clasenius   mob. 073-335 6577 

Webmaster                       

Ledamot Barbro Hedström                      mob. 073-039 83 47 

bokningar, anmälningar m.m. 

Ledamot Kristina Lindblad    mob. 070-774 74 77 

medlemsregister, personuppgiftsbiträde   

Ledamot Svante Moberg              mob. 070-514 25 02 

cirkelverksamheten                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 Föreningens hemsida hittar du på www.enkoping.aktivaseniorer.com  

Webmaster  Jan Clasenius  tel. 073-335 6577      Programbroschyr  Kerstin Lindgren        

Föreningens e-postadress   fas.enkoping@outlook.com   
 

Har ni frågor, som gäller föreningen och dess verksamhet, tag kontakt med någon i 

styrelsen.  
 

Vårt samarbete med Medborgarskolan fortsätter som tidigare. Du får 20% rabatt på 

Medborgarskolan Mälardalens alla kurser, dock ej på kursmateriel eller litteratur. Ange ”Aktiva 

Seniorer” vid anmälan via webben, e-post eller telefon 010-1575200. Detta erbjudande kan inte 

kombineras med andra erbjudanden. 

 

  

Barbro 
  Ulla 

  Åke 
Kristina Kerstin 

Svante Jan Göran Hans 

http://www.enkoping.aktivaseniorer.com/
mailto:fas.enkoping@outlook.com


 

 är en ideell organisation, partipolitiskt, pensionärsfackligt och religiöst obunden, med 

syfte att främja medlemmarnas kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och 

berikande aktiviteter. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. 

 har ca 50 föreningar i landet med totalt över 20000 medlemmar, alla anslutna till  

      Förbundet Aktiva Seniorer, som startade 1988. Hemsida www.aktivaseniorer.com  

 har ingen åldersgräns för medlemskap, men våra aktiviteter är främst avsedda för Dig som är 55+  

och som disponerar Din tid. 

 har som symbol ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och 

erfarenhetsbanken.  

 är en medlemsorganisation till Medborgarskolan och får därigenom bl.a. stöd och hjälp med 

studiecirklar och tillgång till Medborgarskolans lokaler.     

 erbjuder social gemenskap och trevlig samvaro genom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök 

och teaterresor m.m.    

 

GDPR (the General Data Protection Regulation),  på svenska Dataskyddsförordningen, har till syfte 

att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter. 

 En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på 
personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress mm. 

 FAS Enköping för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, postadress, 
telefonnummer, e-postadress), inträdesår, matallergier och uppgift om betald medlemsavgift. 
Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut programblad och kontakta deltagare vid olika 
aktiviteter. Uppgift om inträdesår används för att uppmärksamma nyinträdda och jubilarer och 
uppgiften om matallergier för att erbjuda rätt mat. Dessutom sker fotografering vid föreningens 
aktiviteter. Fotona används utan namnuppgift i programbladet och på föreningens hemsida. 
Observera att inga personnummer eller födelseår registreras. 

 Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. 

 Personuppgiftsbiträde (PuB) i föreningen är Kristina Lindblad. 

 Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. I samband med 
anmälningar till aktiviteter upprättas listor för hand, som sedan förstörs när de ej längre behövs. 

 Medlemmarna informeras i programbladet och på hemsidan hur vi hanterar personuppgifterna. 
Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag (avseende egna uppgifter) och för att 
anmäla förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av 
personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap. 

 Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela 
förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart PuB fått 
kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift före årsstämman avförs ur registret. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aktivaseniorer.com/


 

Medlemsrabatter  m.m. 
 

Asplunds blomsterhandel ger 10 % vid köp mot uppvisande av medlemskort. 
 

Ackes Färg ger 20 % på färg  och 10 % på Anzas och 

några andra tillverkares verktyg mot uppvisande av medlemskort. 
 

Fabian Flink erbjuder 10 % på hela sortimentet alla dagar och  

20 % på matbröd måndag till onsdag. Visa medlemskort! 
 

För  medlemskort ta kontakt med någon i styrelsen.  
 

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då  

du är delaktig i Aktiva Seniorers verksamhet.  
 

Föreningens mobiltelefonnummer är 070- 6920295   
 

Föreningens E-postadress     fas.enkoping@outlook.com   
 

Föreningens bankgiro 586-2453 
 

Föreningens hemsida    www.enkoping.aktivaseniorer.com 
 

 

 

Bevaka våra månatliga annonser i EP under ”FÖRENINGAR”  

och titta på vår hemsida, så du inte missar viktig information eller några  

”Enstaka  händelser” som kan komma att planeras spontant under säsongen.  

På vår hemsida finns aktuell information om våra sammankomster m.m. 

och även lite bilder från en del av våra aktiviteter samt länk till vår E-post.    

 

                                                     

Plats för egna anteckningar!  

 

 

mailto:fas.enkoping@outlook.com
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