Pandemin släpper inte taget
Efter nära två år sätter pandemin fortfarande sin prägel på vår vardag. Virusmutationerna
avlöser varandra, så snart tar väl bokstäverna i det grekiska alfabetet slut. Vi har i alla fall
kunnat genomföra höstens program någorlunda normalt, även om många intar en sund
försiktighet. Det är nog bara att inse att pandemin blir vår följeslagare under lång tid
framöver med allt vad det innebär av förnyade vaccinationer, covidbevis, hålla avstånd,
sprita händerna mm. Vi har i alla fall satt ihop ett fullmatat program för våren, som vi
hoppas ska uppskattas av er medlemmar.
Utöver sedvanliga aktiviteter med månadsmöten, musik och teater, cirklar och motion
startar vi i vår äntligen ett seniorcafé och pubkväll med 60-talsmusik.
För deltagande i alla aktiviteter gäller (åtminstone tills vidare) att man är fullvaccinerad,
kan uppvisa covidbevis och inte har några sjukdomssymtom som kan befaras vara en
covidinfektion.
Styrelsearbetet är nästan alltid roligt och intressant. Någon gång blir det mödosamt. Om du
följer några enkla anvisningar underlättar du mycket för oss:
Anmälan och fördelning av platser
För varje aktivitet finns anvisningar om hur du anmäler dig. Med få undantag gäller att
anmälan till cirklar sker till cirkelledaren (kontaktuppgifter finns i programmet), anmälan
till andra aktiviteter på hemsidan eller till föreningens telefon 070-6920295. Undantagen
anges vid respektive aktivitet.
För månadsmöten (utom i maj) gäller ”först till kvarn” vid fördelning av platser. För
cirklar har tidigare deltagare förtur (under förutsättning att de deltagit och att de gör förnyad
anmälan). För enstaka händelser tillämpas lottningsförfarande för att få rättvis fördelning.
Lottningen genomförs 26/1, så du måste anmäla dig senast 25/1. Alla anmälningar lottas
samtidigt, så du har ingen fördel av att anmäla dig tidigt. Däremot ska du tänka på att
anmäla dig till den aktivitet du helst vill vara med på först, sedan angelägenhetsordning.
Lottningen fungerar nämligen så att om man inte får sitt förstahandsval, har man alla chanser
att få andrahandsvalet uppfyllt. Lottningen ger också ett köplatsnummer vid återbud.
Överblivna platser fördelas sedan i den ordning anmälningarna kommer in.
Avanmälan och återbetalning
Det är viktigt att avanmäla sig om man får förhinder. Avanmälan ska också ske om man
inte vill utnyttja sin köplats. Avanmälan sker på mejlet du får med bekräftelse på anmälan.
Obs att om man vill avanmäla ett par måste båda avanmäla sig.
Återbetalning
Vid avanmälan före sista betalningsdag uppstår inga kostnader och inbetald avgift betalas
tillbaka. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Betald avgift betalas ej tillbaka
och ej betald avgift kommer att krävas in om inte någon annan tar platsen. Denna termin
kommer vi pga. pandemin att återbetala även efter sista betalningsdag om man uteblir av
covidliknande sjukdomssymtom för att undvika att någon ”chansar”. Vid sjukdom sker
ingen återbetalning (om inte platsen kan fyllas). Då sker återbetalning via banken mot
uppvisande av sjukintyg.

När återbetalning sker uppstår ett tillgodo som används för betalning vid nästa anmälan.
Betalningsinstruktioner
1. Använd det OCR-nummer du fått i mejl med betalningsinstruktioner
2. Betala exakt det belopp som anges även om du vet att du har ett tillgodo som inte är
avdraget
3. Betala bara för en person på ett OCR-nummer
4. Om du betalar utan OCR-nummer, ange tydligt namn, adress och aktivitet
Årsavgift
För deltagande i föreningens aktiviteter krävs att årsavgiften är betald.
Obs! Detta gäller även gymmet som startar 3/1.
För att delta i någon av aktiviteterna skall medlemmen vara vaccinerad mot COVID-19
och kunna uppvisa vaccinationspass.
Håll er uppdaterade på hemsidan! www.enkoping.aktivaseniorer.com
Information om våra aktiviteter hittar du också i EP under ”FÖRENINGAR”
Du får också information/påminnelse om nyheter eller ändringar i programmet
via mail.
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MÅNADSMÖTEN
Anmälan: På föreningens hemsida (helst) www.enkoping.aktivaseniorer.com eller
föreningens telefon 070 – 6920295. Platserna fördelas i den ordning anmälningarna kommer
in. Undantaget är månadsmötet i maj (Jacke Sjödin) där anmälan måste ske senast 25
januari för att delta i utlottning av platserna. Eventuellt resterande platser fördelas
därefter i den ordning anmälan kommer in. Avanmälan vid akut förhinder görs till

telefon 070 - 6920295.
Avgift: för underhållning/föredrag samt kaffe och kaka betalas i förväg till
föreningens bankgiro 586–2453
Månadsmöten på Kryddgårdens A-sal med max 150 deltagare
Torsdag Välkände Justus Wahlström, delägare i Sveriges äldsta
27/1
mäklarbyrå Carlsson Ring, gör nedslag i sitt händelserika liv
kl. 14.00 som mäklare och auktionsutropare. Vi vågar utlova många
roliga (och mustiga) historier.
Lokal: Kryddgårdens A-sal Kostnad: 60 kr
Torsdag
24/2
kl. 14.00

Föreningsstämma med åtföljande föredrag av representant från
Ledningsregementet, LedR, som berättar om dess verksamhet.
Lokal: Kryddgårdens A-sal
Kostnad: ingen

Torsdag Vision för Enköpings centrum
24/3
Domagoj Lovas, arkitekt/planarkitekt med mer än 20 års
kl.14.00 erfarenhet i detaljplanering, stadsplanering och samhällsutveckling är nu tf. stadsarkitekt i Enköping. Han delger oss
sina tankar om Enköpings centrumutveckling.
Lokal: Kryddgårdens A-sal Kostnad: 60 kr
Torsdag Tim Mårtenson kallas ibland för "The Master of Feathers"
28/4
och har en enorm kunskap om fjädrar.
kl. 14.00 Han är Nordens ende plymmakare och dessutom en av
landets främsta inom specialkostym för scenen.
Tim Mårtenson gjorde sina första scenkostymer
redan 1986. Sedan dess har han gjort allt från hela
scenproduktioner, bl.a. After Dark och Masked Singers,
till filmkostymer och kungliga huvudbonader m.m.
Lokal: Kryddgårdens A-sal
Kostnad: 60 kr
Torsdag
19/5
kl. 14.00

Jacke Sjödin - kåsör, underhållare, rimmare och lite annat
Vi är väldigt glada att vi har lyckats engagera Jacke Sjödin
till maj månads månadsmöte. Inriktningen på
framträdandet bestäms säkerligen av dagsaktuella
händelser. Vi låter oss överraskas.
Lokal: Kryddgårdens A-sal
Kostnad: 160 kr

CIRKLAR
Anmälan till studiecirklar görs direkt till respektive cirkelledare. OBS!!
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. Max 12 deltagare i varje cirkel om inte annat anges.
OBS!! Avgifter för deltagande i vattengympan och pilates betalas in på
föreningens bankgiro 586 - 2453 först när man fått klartecken från resp. cirkelledare.
Övriga se respektive cirkel.
OBS! tider och datum kan ändras pga. sen planering från kommunens lokalbokning
1. Vi läser spansk litteratur - Fortsättningscirkel
Tid: Start måndag 17/1 kl. 14.00-15.30. Därefter varannan måndag samma tid.
Lokal: Medborgarskolan rum 1
Ledare: Inger Jernberg tel. 070-2308788
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)
2. Jazzcirkel "Jazzens mästare" fortsätter i vår med Göran Sjögren
och Anders Björkman som alternerande ledare.
Tid: Start tisdag 11/1 kl. 10.00-11.45 sedan 25/1, 8/2, 22/2, 8/3 och 22/3
Lokal: Medborgarskolan rum 2.
Antal:15 deltagare
Ledare: Göran Sjögren tel. 070-5275505
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)
3. Vi målar akvarell Släpp fram konstnären i dig - börja måla akvarell!
Tid: Start torsdag 20/1 kl. 9.30-11.45 sedan varje torsdag, 17 gånger
Lokal: Medborgarskolan rum 2
Ledare: Monica Forsling tel. 070-1440285. Övrigt: Material får man själv hålla med.
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)
4. Släktforskning
Vi fortsätter cirkeln i släktforskning. Programmet ”Arkiv Digital” kommer att användas.
Tid: Start tisdag 18/1 kl. 14.00-16.15, sedan varje tisdag samma tid 10 veckor.
Lokal: Medborgarskolan rum 2+4
Ledare: Håkan Palm tillsammans med Hans Hellqvist tel. 0171-31682 alt. 070 - 6589930
Kostnad: Endast för "Arkiv Digital", 395: - för 11 veckor.
Betalas efter kursstart till Medborgarskolan.
Antal: 15 deltagare Nya medlemmar kan antas.
Anmälan: direkt till cirkelledaren Hans H (endast)
5. Franska för nybörjare
Vi börjar från början och du behöver inga förkunskaper.
Franska är ett kulturspråk som talas i hela världen. Välkommen - bienvenus!
Tid: Start torsdag 20/1 kl. 13.00-14.30 sedan 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3 och 7/4 samma tid
Lokal: Medborgarskolan rum 2
Ledare: Diana Norrström tel. 070-3593619 alt. mail norrstrom.diana@telia.com
Kostnad: 50: - för material som utdelas. Betalas till föreningens bankgiro.
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)

6. Bokprat
Bokpratet fortsätter med sex grupper där man läser en bok/novell etc. och
sedan diskuterar innehållet utifrån intressen och erfarenheter.
Anmälan: direkt till respektive cirkelledare
Grupp 1 - Tid: Start torsdag 20/1 kl.10.00 därefter 17/2, 17/3, 14/4 och 12/5 samma tid.
Lokal: Enköpings bibliotek, Joarbyggnaden (hörselslinga finns). Antal deltagare: 12
Ledare: Brittmari Hansson tel. 073-6757752 alt. mail brittmari.hansson@gmail.com
Grupp 2 - Tid: Start tisdag 18/1 kl.10.00-12.00 därefter 15/2, 15/3, 12/4 och 17/5
Lokal: Medborgarskolan rum 2 Antal deltagare: 10
Ledare: Birgitta Nyberg tel. 076-1064612 alt. mail: birny0307@gmail.com
Grupp 3 - Tid: Start tisdag 10/1 kl.13.30 därefter 14/2, 14/3, 11/4 och 9/5 samma tid.
Lokal: Enköpings bibliotek
Ledare: Jan Hannebo tel. 070-8737445
Grupp 4 - Bokprat för herrar med Göran och Svante
Tid: Start onsdag 12/1 sedan 9/2, 9/3, 13/4 och 11/5 kl.10.00.
Lokal: Medborgarskolan rum 1 Antal deltagare: 10
Ledare: Göran Sjögren tel. 070-5275505, Svante Moberg tel. 070-514 25 02
Grupp 5 - Tid: Start måndag 24/1 kl. 14.00 sedan 21/2, 21/3, 25/4 och 30/5 samma tid
Lokal: Enköpings bibliotek
Ledare: Ulla Pettersson tel. 070-8368450 och Margareta Sjögren tel. 073-9864096
Grupp 6 - Tid: Start onsdag 19/1 kl. 10.15-12.00 sedan den 16/2, 16/3, 13/4 och 11/5
Lokal: Enköpings bibliotek
Ledare: Eva Nordanstig tel. 073-2467899

7. Dokumentärfilmer
Vi träffas vid tre tillfällen, ser dokumentärer och diskuterar efteråt.
Tid: Start måndag 10/1 kl.14.00-15.30 och därefter 7/2 och 7/3 samma tid.
Lokal: Medborgarskolan rum 2
Ledare: Lena Sundby tel. 073-7490580 och Ann-Mari Moberg tel. 073-0540607
Anmälan: direkt till cirkelledare (endast)

8. Efterkrigstidens första decennier - historiska teman 1945–1970
Vi går tillsammans igenom viktiga händelser och trender under efterkrigstiden.
Tid: Start onsdag 2/2 kl.10.00-11.30 sedan 16/3, 6/4 samt
4/5 samma tid.
Lokal: Medborgarskolan rum 1. Antal: 8 deltagare
Ledare: Rolf Zenker tel. 070-5251855
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)

9. Samtalsgrupp
En cirkel för livsnära samtal kring ”tankar och funderingar
om stort och smått”.
Tid: Start måndag17/1 kl.14.00-16.15, därefter 7/2, 21/2, 14/3,
4/4, 25/4, 16/5 samma tid
Lokal Medborgarskolan rum 4
Ledare: Ulla Lindgren tel. 070-6414261 eller 0171-811 88
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast).

10. Pilatesträning
Pilates stärker dina muskler i bålen, dvs. rygg, mage och
sätet – våra djupa, stabiliserande muskler som håller uppe kroppen.
Tid: Start torsdag 20/1 kl.10.00 -11.00
Lokal: Kryddgårdens A-sal
Ledare: Görel Ulmstedt tel. 070-6552066 eller 0171–39749
Kostnad: 50 kr betalas till föreningens bankgiro när man fått klartecken från ledaren.
Antal: max 15 deltagare
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast).
11. Vattengymnastik i Rehabbassängen i Pepparrotsbadet
Vattengymnastiken fortsätter som tidigare med fyra grupper.
Tid: Måndagsgruppen, start måndag 17/1 kl.12.00-13.00
Ledare: Görel Ulmstedt, tel. 0171-39749
Antal: 19 deltagare. Kostnad: 350 kr för 12 ggr.
Tid: Fredagsgruppen, start fredag 14/1 kl.11.00 -12.00.
Ledare: Görel Ulmstedt, tel. 0171-39749 alt. mail gorel.ulmstedt@gmail.com
Antal: 19 deltagare. Kostnad: 350 kr för 12 ggr betalas till föreningens bankgiro.
Tid: Tisdagsgruppen 1, start tisdag 11/1 kl. 9.00 -10.00 sedan tisdagar samma tid.
Ledare: Gudrun Lundholm tel. 070-4312070
Antal: 17 deltagare. Kostnad: 350 kr för 12 ggr betalas till föreningens bankgiro.
Tid: Tisdagsgruppen 2, start tisdag 11/1 kl. 10.00 -11.00 sedan tisdagar samma tid.
Ledare: Gudrun Lundholm tel. 070-4312070
Antal: 17 deltagare. Kostnad: 350 kr för 12 ggr.
12. Dansglädje för aktiva seniorer
Den populära cirkeln med zumba-liknande dans fortsätter även
under våren. Den är inriktad på att du ska ha roligt samtidigt
som du tränar hela kroppen med Sif som inspirerande ledare.
Tid: Start tisdag 25/1 kl.12.00 -13.00 därefter tisdagar fram till och med 12 april.
Ledare: Sif Lindqvist, tel. 070-3285078
Lokal: Kryddgårdens A-sal.
Antal: max 25 deltagare
Avgift: 50 kr - betalas till föreningens bankgiro. Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)
13. Träslöjd
Deltagarna bestämmer själva vad de vill tillverka. Det kan förutom träföremål t ex röra sig
om knivar eller läderprodukter. Alla står själva för det
arbetsmaterial som krävs. Vi hjälps åt efter var och ens kunskaper
och erfarenheter. Eget arbetsmaterial kan inte förvaras i lokalen.
Tid: Start tisdag 15/3 kl. 9.00-12.00 sedan varje tisdag fram t.o.m.
14/6 samma tid (14ggr)
Lokal: Kryddgårdens slöjdsal
Antal: max 6 deltagare
Ledare: Staffan Forssell tel. 076-0480309 alt. mail
staffan.forssell@gmail.com
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)

14. Operacirkel - Rigoletto av Giuseppe Verdi
Äntligen, kan vi dra igång vår operacirkel igen. Det har varit så tyst
det senaste året! Som tidigare förbereder Bertil Grenströmer oss inför
besöket på Folkets Hus i Heby, som sänder operan Rigoletto av
Giuseppe Verdi söndagen den 30/1 2022.
Tid: Start onsdag 19/1 kl.15.00 -17.00 och onsdag 26/1 kl.15.00-17.00
Lokal: Ceciliasalen, Kyrkans Hus Ledare: Bertil Grenströmer tel. 070-9221880
Avslutning: söndag 30/1 kl.13.00 i Heby Folkets Hus
Anmälan: på föreningens hemsida (helst) eller till cirkelledaren
Antal: max 50 deltagare Kostnad: 55 kr betalas till föreningens bankgiro.
Anmälan: OBS! separat till föreställningen i Heby den 30/1 - även för cirkeldeltagare
15. Cirkelträning
Träningen baseras på enkla, funktionella övningar som ger såväl styrka, kondition,
balans, som explosivitet och uthållighet. Och resultatet kommer snabbt
Tid: Start måndag 10/1 kl.12.00-13.00 sedan varje måndag t.o.m. 2/5.
Lokal: Kryddgårdens A-sal
Ledare: Yvonne Bärgård tel. 070-3366162
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)
16. Nybörjarkurs i squaredans
Vi planerar att starta en nybörjarkurs i squaredans i mitten av januari 2022.
Inga förkunskaper i dans krävs. Squaredans är en rolig och nyttig motionsform.
Tid: Start måndag 12/1 kl.16.30-18.00, sedan följande måndagar tom 28/3
Lokal: Kryddgårdens A-sal. Antal: minst 14 deltagare för kursstart
Ledare: caller Leif Snuffe Ericsson.
Kostnad: 400 kr för 10 ggr. betalas till ledaren vid första träffen
Kontaktperson: Vid frågor och intresseanmälan kontakta
Viola Norrbin, viola.norrbin@hotmail.com, tel. 072-514 44 45.
17. Vinprovning de Luxe
Vårens vinprovningscirkel kommer inte att beröra vinkunskapens grunder. Istället jämför vi
varje gång ett fyndvin i 100–150 kronorsklassen med betydligt exklusivare viner för några
hundra kronor. Tanken är att vi ska få tillfälle att själva bedöma i vilken utsträckning de
dyrare vinerna är värda sitt pris. Druva, vin, vingård, region och land kommer att
presenteras. Vi träffas fem gånger under våren. Fyra glas medtas till provningarna.
Deltagarna antas i den ordning de anmäler sig.
Tid: Start torsdag 27/1 därefter 24/2, 24/3, 28/4 och 19/5 kl. 17.00 - 19.00
Lokal: Medborgarskolan rum 2
Ledare: Åke Sundby tel. 070-2794745
Avgift: 500 kr betalas till föreningens bankgiro före första tillfället
Anmälan: via hemsidan (helst) eller till cirkelledaren

18. Hjärt - Lungräddning (HLR) och Hjärtstartare
Lär dig/repetera Hjärt-Lungräddning /Hjärtstartare/ stabilt sidoläge
Varje år dör ca 5 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp!
Du kan rädda liv med denna utbildning!
Tid: Grundutbildning: måndag 9/5 kl. 13.00-15.30. Denna utbildning riktar sig till
Dig utan tidigare utbildning
Omfattning: Gemensam teori och förevisning
Lokal: Medborgarskolan sal 2. Antal: 10 deltagare
Tid: Repetition: måndag 9/5 kl.10.00 -11.00. Denna utbildning riktar sig till
Dig med tidigare utbildning.
Omfattning: Gemensam teori och förevisning
Lokal: Medborgarskolan sal 2. Antal: 10 deltagare
Ledare: Lars Widegren tel. 076-106 98 37 alt. lars.widegren@tyfonmail.se
Vi övar HLR på dockor och med hjärtstartare.
Anmälan: till cirkelledaren (endast)
19. Fågelskådning
Efter ett inledande teoriavsnitt tar Inger Strid Andersson oss med
ut i naturen för att skåda fåglar vid fem tillfällen.
Tid: Start måndag 21/3 kl. 09.30 - 11.30
Lokal: Medborgarskolan rum 2
Vid det första teoritillfället bestämmer vi bl.a. datum för 5 exkursioner.
Ledare: Inger Strid Andersson tel. 073-0464058.
Kostnad: ingen förutom eventuell fågelbok. Handkikare och fågelbok är bra att ha.
Övrigt: Deltagarna förväntas samåka vid exkursionerna.
Anmälan: senast den 15/3 till cirkelledaren (endast)
20. Det gamla Enköping
Vi träffas 10 gånger och fördjupar oss i Enköpings gamla historia.
Följande ämnen avses att gå igenom: Staden växer fram,
Kyrkorna och klostret, Staden brinner, Hamnstaden,
Pepparrotsodlingarna, Dr Westerlund, Industrialiseringen
och JP Johansson, Innan grävskoporna kom till staden m.m.
Tid: Start onsdagen 19/1 kl.13.00-14.30. Sedan varje onsdag kl.13.30 -15.00.
Lokal: Medborgarskolan rum 2.
Antal: 12 deltagare
Ledare: Anna-Lena Eriksson tel. 0171-20723 alt. mail annalenae90@gmail.com
Anmälan: direkt till cirkelledaren (endast)
21. Grundläggande kapitalförvaltning/aktier
Här diskuterar vi vad man skall överväga med medel man har till förfogande, särskilt med
inriktning på aktier. En speciell del avser riskhantering.
Tid: Start tisdag 22/3 kl. 9.00-10.30 därefter 5/4, 19/4, 3/5 samma tid.
Lokal: Medborgarskolan rum 1 Antal: max 8 deltagare
Ledare: Lennart Thorstensson tel. 070-5888835
Anmälan: till cirkelledaren (endast)

22. Nybörjarkurs-Androidtelefoner nr 2 (undantag Doro)
Denna kurs är för er som är nybörjare eller som vill lära er mer om era telefoner.
Mobilerna ska ha systemet Android. Ni kommer att få lära er
det som ni själva har behov av. Kursen inleds med
en allmän genomgång av mobilens många funktioner.
Ni får lära er installera nyttiga appar och att hantera
mobilerna så att de blir välbekanta som praktiska hjälpmedel.
Kameran kommer att få en särskild genomgång. Alla kommer att
få tillfälle till enskild undervisning där var och en får hjälp med sina egna telefoner.
Tid: Start måndag 7/2 kl. 09.00-11.00 sedan 14/2, 21/2, och 28/2 samma tid.
Lokal: Medborgarskolan rum 2. Antal: max 8 deltagare
Ledare: Jan och Birgitta Nyberg tel. 070-6325716 alt. mail jan0225@gmail.com
Anmälan: till cirkelledaren (endast)
De som inte deltagit tidigare i denna cirkel har företräde.
23. Operacirkel - Lucia di Lammermoor
Donizetti var en flitig typ, den flitigaste av de 4 stora italienska
operakompositörerna, Rossini, Donizetti, Bellini och Verdi.
Han komponerade ca 90 operor, varav 20 blev rykande succéer.
En av dessa är Lucia di Lammermoor, som kommer att visas på
”Operan” i Heby 21 Maj. Donizetti skrev Lucia på toppen av sin karriär.
Det är en stark kärlekshistoria som berättas med fantastiskt
fin Bel Canto sång och vacker musik. Bertil Grenströmer kommer att
presentera Lucia di Lammermoor – handling och musikaliska exempel,
vid två seminarier i maj.
Tid: måndag den 9/5 och måndag 16/5, kl. 15.00 – 17.00
Lokal: Kyrkans Hus, Ceciliasalen. Kostnad: 55 kr betalas till föreningens bankgiro.
Den 22/5 kl.13:00 visas, i Heby Folkets Hus, en överföring av Lucia di Lammermoor,
från Metropolitan Opera i New York.
OBS! separat anmälan till operan i Heby! Max 60 deltagare
Ledare: Bertil Grenströmer, tfn 0709-22 18 80
Anmälan: på föreningens hemsida (helst) eller till cirkelledaren

FÖRETAGSBESÖK / STUDIEBESÖK
Under våren kommer det att genomföras fem olika företags-/studiebesök.
Tider för dessa är onsdagar kl. 14.00 följande datum:
19/1
16/2
16/3
13/4
25/5
I dagsläget, när detta program skrivs, är det inte klart i vilken ordning de föreslagna
besöken ska genomföras, men så snart Clasenius får klartecken från resp. företag så
kommer information att läggas ut på föreningens hemsida
www.enkoping.aktivaseniorer.com
Anmälan: Hemsidan är förstahandsalternativ vid anmälan till företagsbesök/studiebesök.
Alternativt ring Jan Clasenius, tel. 073-3356577.

ENSTAKA HÄNDELSER
Anmälningar till resor, utflykter, konserter görs i första hand på föreningens hemsida
www.enkoping.aktivaseniorer.com eller till föreningens telefon 070 - 6920295 (ej
SMS) senast 25 jan för att delta i utlottning av platserna. Glöm inte att anmäla i
”angelägenhetsordning”.
Betalningar görs på föreningens bankgiro 586-2453 senast två veckor innan
evenemanget om inte annat anges.
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. Covidundantag – se sid 3!

4/1 Pubkvällar med 60-talsmusik - Från Bill Haley till ABBA
Pubkvällarna får en något annorlunda utformning i vår. Vi börjar redan klockan 16.00. Då
njuter vi av vår ungdoms musik med möjlighet att önska dina favoritlåtar. Därefter fortsätter
kvällen som en normal pubkväll. Det är fortfarande första tisdagen i månaden som gäller,
med start 4 januari. Sedan träffas vi 1 feb., 1 mars, 5 april, 3 maj och 7 juni.
Det är bara att komma. Ingen föranmälan krävs. Ett trevligt sätt att
tillbringa en stund tillsammans med andra aktiva seniorer.
Tid: Start tisdag den 4 januari från kl.16.00
Plats: Players Inn, Källgatan 15D

30/1 Rigoletto - Digital Opera på Heby Folkets Hus
Giuseppe Verdi var nog den mest vördade av de italienska
operakompositörerna. Mer än 15 av hans operor blev rykande
succéer. Den kanske största av dem var Rigoletto, där text
och musik är briljant anpassade till varandra.
För sångarna finns det mycket trevligt att göra. Där finns arior, duetter och kvartetter som
över tiden blivit rena hitlåtar och som balanserar den ibland, dystra handlingen.
Det här är italiensk opera när den är som bäst.
Tid: söndag 30 januari kl.13.00. Föreställningen är 3h 10 min med två pauser.
Avresa: Samåkning med egna bilar kl.11.30 från Gustav Adolfs plan
Åter: ca kl. 17.00
Kostnad: 395 kr inklusive inträde samt kaffe och smörgås i pausen.
Anmälan: senast 19 januari för deltagare i operacirkeln för att få förtur.
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.

8/2 Ölprovning-olika öltyper
Anders Thool på Players' Inn berättar
om olika öltyper och låter oss naturligtvis prova dem.
Tid: tisdag 8 februari kl. 18.00
Kostnad: 350 kr betalas på plats
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser. Om det finns lediga platser
fördelas de i turordning därefter.

9/2 Lunchmusik i Operans Guldfoajé och Liljevalchs
Vi avnjuter lunch och vacker musik i Guldfoajén. Därefter tar oss
bussen till Liljevalchs där vi ser den traditionella Vårsalongen och
andra utställningar samt beskådar den omstridda nya byggnaden.
Program: ”Twelve Poems of Emily Dickinson” av Aaron Copland
Katarina Böhm, mezzosopran, Elena Kaledina piano Tid: onsdag 9 februari
Avresa: från Gustav Adolfs Plan kl.10.15. Åter: ca kl.18.00
Kostnad: 620 kr. Priset inklusive lunch, bröd, dryck och kaffe, inträde samt bussresa.
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser. Om det finns lediga platser
fördelas de i turordning därefter.

20/2 Next to normal med Helen Sjöholm i rollen som Diana.
”Diana, Goodman. Bipolär depressiv med vanföreställningar.
Medicinerat i sexton år. Uppföljning efter en vecka.”
I Next to Normal följer vi familjens kamp med moderns psykiska
sjukdom, en berörande berättelse med musik som träffar hjärtat.
Familjen Goodman försöker parera när mamma Diana pendlar
mellan gränslös förtvivlan, lågmäld sorg och ögonblick av
lyckorus. Hennes verklighetsflykt kompenseras med desperata
försök till familjelycka. Tillståndet blir allt värre, och familjen
alltmer dysfunktionell och medberoende.
På Uppsala stadsteater sätts den upp i musikalmästaren Ronny
Danielssons regi (Spelman på taket, Cabaret m.fl.). Medverkande: Helen Sjöholm och Rolf
Lydahl m.fl.
Tid: söndag 20 februari kl.14.00. Stora scenen Uppsala stadsteater.
Avresa: kl. 12:30 från Gustav Adolfs Plan. Åter: ca kl. 17:30
Kostnad: 525 kr
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser. Om det finns lediga platser
fördelas de i turordning därefter.

6/3 Lena Philipsson – Konserthusturné 2022
Lena Philipsson behöver ingen närmare introduktion. Förra sommaren
gav hon ut sitt trettonde soloalbum ”Maria Magdalena” och det är
med det i bagaget, blandat med massor av äldre låtar, som Lena åker
på turné under våren 2022.
– Jag ser jättemycket fram emot att åka ut på en stor turné igen och
bland annat spela låtarna från senaste albumet ”Maria Magdalena”.
Det blir mycket musik, gammalt och nytt. Jag kommer även jobba med
bilder och videor eftersom det är ett genomgående tema kring senaste skivan.
Hoppas vi ses! hälsar Lena Philipsson.
Med på turnén följer fyra musiker; Lena Philipsson – piano & sång
Jonas Pomo – keyboard Petter Gunnarsson – bas
Janne Robertsson – trummor Jocke Backman – gitarr
Tid: söndag 6 mars kl.19.30 i Västerås Konserthus
Avresa: kl.18:00 från Gustav Adolfs Plan.
Åter: ca kl. 22:00
Kostnad: 830 kr
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.

8/3 Ölprovning-belgiskt öl
Anders Thool på Players' Inn berättar om
spännande belgiskt öl och låter oss naturligtvis prova dem.
Tid: tisdag 8 mars kl. 18.00
Kostnad: 350 kr betalas på plats
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.

11/3 P4 PLUS-GALAN
Omåttligt populära webbradiokanalen P4 Plus egen gala
i Berwaldhallen gästas i år av rutinerade artisterna
Tommy Nilsson, Charlotte Perrelli och Lasse Berghagen.
Tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester och
Anders Berglund som dirigent tar de dig med på en
musikalisk nostalgitripp som du sent ska glömma.
Tid: fredag 11mars kl.19.00 i Berwaldhallen.
Avresa: kl. 16:30 från Gustav Adolfs Torg. Åter: ca kl. 22:00
Kostnad: 580 kr
Antal: max 74 deltagare
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.

26/3 ELVIS – The Concert
Elvis Presley var den som gjorde Rock ‘n Roll till ett internationellt språk inom
populärmusiken. Hans mix av Afro-amerikansk blues, gospel och country gjorde honom
till en unik och viktig pusselbit i musikhistorien samt till en gigantisk kulturikon.
Henrik Åberg är en av världens främsta Elvis-ambassadörer. Han vann ”Sikta mot
stjärnorna” 1996 och är sedan dess anlitad världen runt för sin röst och tolkning av Elvis
musik. Tillsammans med Grammisbelönade Västerås Sinfonietta och ett 7-mannaband så
kommer det bli en storslagen Elviskonsert under ledning av dirigent Ulf Wadenbrandt.
Tid: lördag 26 mars kl.19.00 i Västerås Konserthus
Avresa: kl.17:30 från Gustav Adolfs Plan Åter: ca kl. 22:30
Kostnad: 625 kr

6/4 och 7/4

Gourmetmiddag på Novisen

Vi avnjuter en femrätters middag på Restaurang Novisen.
Tid: onsdag 6/4 och torsdag den 7/4
Samling från kl.18.00 till 18.30. Inget insläpp före kl.18:00.
Kostnad: för mat och bordsvatten. 425 kr
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av
platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.
OBS! Kostnad för annan dryck tillkommer.

9/4 Henrik Dorsin med Scalarevyn - Det Glada 20-talet
Den 26 augusti 2021 var det äntligen officiell premiär för den uppmärksammade
revyföreställningen “Scalarevyn”. Med den väcker Henrik Dorsin och Michael Lindgren
liv i Scalateaterns klassiska revytradition.
”Vi ska sätta publiken i en underhållningskuvös och bjuda på ett
fyrverkeri av infall. Nu brakar vi på– kom och fira Scalateaterns
104-årsjubileum med oss!” Medverkar gör bl.a. Vanna Rosenberg,
Johan Ulveson, Klas Hedlund som till vardags är aktad operasångare
på Kungliga Operan, samt stjärnskottet Louise Nordahl.
Tid: lördag 9 april kl.13.30 på Scalateatern
Avresa: kl.11:30 från Gustav Adolfs Plan. Åter: ca kl.18:30
Kostnad: 845 kr
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.

23/4 Vikingarna – Finalturen 2021–22
VIKINGARNA MED CHRISTER SJÖGREN ÅTERFÖRENADE!!

Nordens i särklass största och populäraste dansband Vikingarna
med Christer Sjögren i spetsen har återförenats för ett antal
exklusiva framträdanden i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Tid: lördag 23 april kl.19.30 i Västerås Konserthus
Avresa: kl.18:00 från Gustav Adolfs Plan. Åter: ca kl. 22:00
Kostnad: 825 kr
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.

6/5 Räkfrossa med dans
Åter får vi möjlighet att njuta av färska räkor (reservation för
tillgänglighet) denna gång kombinerat med dans till inspelad musik.
Vi kommer inte att ha någon egentlig vinprovning, men vi får
givetvis en del tips om lämpliga viner till räkor.
Tid: fredag 6 maj kl.18.00 på Beckasinen. Antal: max 55 deltagare
Kostnad: 325 kr
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.

18/5 Lunchmusik i Operans Guldfoajé och Hallwylska Palatset
Vi avnjuter lunch och vacker musik i Guldfoajén.
Program: Nordiska romanser av bl.a. Sibelius, Stenhammar, Alfvén
och Grieg Medverkande: Henriikka Gröndahl sopran och Matti Hirvonen piano
Därefter tar oss bussen till Hallwylska Palatset där vi får en guidad rundtur.
Avresa: från Gustav Adolfs Torg kl.10.15. Åter: ca kl.18.00
Kostnad: 625 kr. Priset inklusive veckans lunch, bröd, dryck och kaffe, inträde och bussresa
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser. Om det finns lediga platser
fördelas de i turordning därefter.

21/5 Lucia di Lammermoor från Metropolitan på Folkets Hus i Heby
Lucia di Lammermoor är en italiensk opera i tre akter med musik
av Gaetano Donizetti från 1835. Libretto av Salvatore Cammarano
efter Walter Scotts roman The Bride of Lammermoor från 1819.
Donizetti var en flitig typ, den flitigaste av de fyra stora italienska
operakompositörerna, Rossini, Donizetti, Bellini och Verdi.
Han komponerade ca 90 operor, varav 20 blev rykande succéer.
Donizetti skrev Lucia på toppen av sin karriär. Det är en stark
kärlekshistoria som berättas med fantastiskt fin Bel Canto sång och vacker musik.
Bertil Grenströmer kommer att presentera Lucia di Lammermoor – handling och
musikaliska exempel, vid två seminarier i maj.
Tid: lördag den 21 maj kl.19.00. Föreställningen är 3h 15 min med två pauser
Avresa: Samåkning med egna bilar kl.17.30 från Gustav Adolfs plan.
Kostnad: 395 kr - inklusive inträde samt kaffe och smörgås i pausen.
OBS! Deltagare i operacirkeln har förtur men måste anmäla sig
senast 8 maj för att få förtur! Ange vid anmälan om du kan ställa upp med bil.
Medpassagerare betalar 40 kr/pers.

24/5 Heldagsutflykt till Österbybruk
Vi inleder dagen med förmiddagsfika vid
hembygdsgården i 1700-talsmiljö och bjuds på
musikunderhållning av Riksspelman som spelar
på nyckelharpa. Vid ankomst till Österbybruk
hoppar en lokal guide på bussen och åker med ut till Dannemora gruva.
Bussen går genom det gamla gruvsamhället fram till Storrymningen
som är Europas största dagbrott gjort med tillmakningsmetoden (den äldsta
brytningsmetoden när man eldar på berget)
Här berättar guiden om gruvbrytning från 1400-talet fram till modern tid.
Bussen åker vidare genom Ekbacken som är Sveriges största
sammanhängande ekskogar. Därefter besöker vi Vallonsmedjan,
som är världens enda fungerande vallonsmedja med anor
från 1600-talet.
Lunch på värdshuset med egen tid på hembygdsområdet.
Dagen avslutas med liten orgelkonsert i brukskyrkan.
Tid: tisdag den 24 maj
Avfärd: kl. 09.00 från Gustav Adolfs Plan. Åter: ca kl.17:00
Kostnad: 755 kr.
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.

8/6 En trevlig upplevelse i park- och trädgårdskommunen Enköping
med kommunens nya parktåg (med reservation för att tåget levererats).
Den guidade visningen tar ca 1,5 tim.
Tid: onsdag 8 juni kl.14.00. Samling vid turistbyrån,
som ligger på Rådhusgatan i Enköpings museum.
Kostnad: 80 kr. Antal: max 40 deltagare
Anmälan: senast 25 januari för att delta i utlottningen av platser.
Om det finns lediga platser fördelas de i turordning därefter.

14/6 Hemlig golfresa
Vi åker på en hemlig golfresa till en närliggande bana.
Tid: tisdag den 14 juni. Samling: kl. 09.15 på Enköpings GK
Spelform: Slaggolf dam- och herrklass.
I resans pris ingår buss, lunch, måltidsdryck, salladsbord,
kaffe + kaka, rangebollar och priser.
Golfbil kostar 200 kr och måste beställas i förväg.
Kostnad: anges senare
Anmälan: senast 31 maj med namn, golf-id och mobilnummer i första hand på hemsidan
annars till Christer Johansson per mail ch.jo@telia.com eller tel. 070-2820685

18/8 Höstupptakt med presentation av höstens program
I vanlig ordning presenterar vi höstens program på ett upptaktsmöte i Främjarstugan. Vi
äter en sallad och hoppas på fint väder. Tidigare år rymdes inte alla på en gång, därför har vi
åter två ”sittningar”. För den som har problem att ta sig ut till Främjarstugan kommer vi att
ordna transport till andra sittningen. Hör i så fall av er till föreningens telefon i samband med
anmälan.
Tid: 18 augusti. Grupp 1, kl.11.30. Grupp 2, kl. 14.00
Lokal: Främjarstugan
Avgift: 140 kr
Anmälan: På hemsidan (helst) eller föreningens telefon 070-6920295.
Platserna fördelas i den ordning anmälan kommer in.

Föreningen Aktiva Seniorer, FAS, vill skapa: Social gemenskap – Friluftsaktiviteter
– Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur.
Välkommen in i gemenskapen!!

MOTION
3/1 Seniorgym på Kryddgården
Aktiviteten är styrkegymnastik, där man belastar kroppens olika muskelgrupper genom att
använda olika redskap, exempelvis cykel, roddmaskiner, redskap för träning av
benmuskler, hantlar, m.fl. redskap.
Verksamheten leds av frivilliga medlemmar som arbetar helt ideellt. Träningen genomförs
på egen risk. De medlemmar som har allvarligare krämpor bör fråga efter träningsprogram
från en fysioterapeut.
Kraven för att få träna på Seniorgymmet är:
* Medlemskap i Aktiva Seniorer.
* Medlemmen skall vara vaccinerad mot COVID-19.
* Vana från träning på Gym, man skall kunna redskapen.
* Medlemmar som aldrig tidigare tränat med denna typ av redskap måste
anmäla detta för att erbjudas särskild introduktion.
* Medlemmen måste följa de ordningsregler som finns anslagna i lokalen.
* De medlemmar som vill avsluta sin träning måste anmäla detta.
* De medlemmar som är anmälda till Gymmet och som inte kommer att
utnyttja träningen, måste anmäla detta. OBS! Ny anmälan krävs för ny termin
Öppettider: * Måndagar till och med torsdagar, klockan 16.00-18.00.
* Lördagar, klockan 09.00-11.00
* Under juni, juli och augusti, är det öppet endast måndagar och torsdagar.
Anmälan till träning på Seniorgymmet genomförs på hemsidan Aktiva Seniorer Enköping
under rubriken, Motion. Det går också att ringa föreningens telefon, 070-6920295.
Samordnare: Sven-Erik Meyerson, svenerik.meyerson@gmail.com Mobil: 070-2727100

31/3 Matchspel golf
Vi avser att åter ordna en matchspelsturnering i golf under säsongen.
Damer och herrar spelar tillsammans i en utslagsturnering. Ingen slås dock ut i första
omgången. Alla får alltså spela minst två matcher. Vi börjar någon vecka
efter det att banan öppnats. Matcherna spelas i Enköping om inte
spelarna i en match är överens om annan spelplats. Efter det att
lottningen är gjord ansvarar spelarna själva för att matchen avgörs inom utsatt tid.
Tävlingsledare: Åke Sundby 070-2794745
Ytterligare information med lottning för första omgången kommer efter den 31 mars.
Anmälan: senast 31 mars på hemsidan (helst) eller till tävlingsledaren
Avgift: 50 kr som går till priser till finalisterna. Betalas till tävlingsledaren före första match
Medlemsrabatter - mot uppvisande av medlemskort.
Asplunds Blomsterhandel ger 10 % vid köp mot uppvisande av medlemskort.
Flora Blomsterhandel (f.d. ”Oves blommor”) ger 10 % mot uppvisande av medlemskort.
Ackes Färg ger 20 % på färg och 10 % på Anzas och några andra tillverkares verktyg
Fabian Flink erbjuder 10 % på hela sortimentet alla dagar och 20 % på matbröd, måndag - onsdag.
Skoglunds Optik ger 10% vid köp av kompletta glasögon. Gäller ej synundersökning!

•
•
•
•

• Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja
seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på
lokala föreningar. För närvarande finns omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000
medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst,
partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.
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.
som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då du är delaktig i FAS aktiviteter.

Föreningens hemsida: www.enkoping.aktivaseniorer.com
Föreningens e-postadress: fas.enkoping@outlook.com
Föreningens mobilnummer:

070–6920295

Föreningens bankgironummer: 586–2453
Webmaster Jan Clasenius tel. 073-335 6577
Programbroschyr Kerstin Lindgren

Plats för egna anteckningar!

OBS!

