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Filbyter Filbyter
Välkommen till SPF Seniorerna Filbyter!
Filbyter är en aktiv förening med många verksamheter som passar oss 
seniorer. Förutom motion, både fysisk och mental, ger våra arrangemang 
kamratskap och trevlig samvaro. Alla SPF-medlemmar är varmt välkomna 
till Filbyters träffar och aktiviteter. 
Besök vår hemsida www.spfseniorerna.se/filbyterlinkoping för att hålla dig uppdaterad 
om våra aktiviteter.
Vid våra månadsträffar träffas vi i Vagnhallen på Fontänen kl. 14.00 
Entréavgiften till månadsträffarna är 70 kr/person, om inget annat anges. 
 I avgiften ingår kaffe med bröd. 
Betalning görs på plats! Vi är kontantfria. Välkommen att  
 betala med kort eller via swish.  
Anmälan: se respektive aktivitet 
Ta gärna med en gäst! Föreningen bjuder din gäst första gången.

Pubkvällar
Välkomna till Pitcher´s, Ågatan 57 
för en pratstund måndagar • 29/8  • 26/9   
• 31/10  • 28/11 kl.16.30.  
Förmånliga afterworkpriser före kl.18.00.  
Ingen anmälan!

Program hösten 2022
22 aug 

måndag 
kl.14.00

Upptaktsmöte – Vi träffas efter sommaren för en trevlig  
samvaro med snittar, vin och musikunderhållning. Dessutom 
 presenterar styrelsen höstens digra program med många  
spännande aktiviteter. Kostnad: 50 kr som betalas på plats.  
OBS! Vi är kontantfria. Lokal: Vagnhallen, Fontänen. Anmälan senast  
15 aug till Ylva Larsson: ylvala53@gmail.com eller 070-757 40 79. 

31 aug 
onsdag 

kl.14.00

Konstparken på Campus Valla (LIU) – Vi upptäcker  
konsten i den fina konstparken på universitetsområdet i Valla 
och i den intilliggande stadsdelen Vallastaden. Vår guide är  
Anita Hull. Vi samlas vid busshållplatsen (linje 4) Nobeltorget kl 14.00. 
Efter konstpromenaden går vi och fikar på något café i universitetsområdet. 
Ingen anmälan! Har du frågor kontakta Anita Hull: anita.hull@gunhull.se 
eller 070-610 10 82 Parkering: gratis vid Idrottsarenan Vallastaden

1 sept 
torsdag 

kl.10.00

Promenad Stångån – Vi träffas vid Scandic city och tar  
därefter en promenad runt Stångån. Vi avslutar med fika på  
något café i staden. Ingen anmälan!

I höst Skogskonsert i höst – Östgötamusiken fortsätter med det framgångs-
rika och nationellt uppmärksammade projektet Skogskonsert med alla  
Östgötamusikens ensembler. Skogskonserter framförs i skogar i regionens 
kommuner. Kostnad: Gratis. Vi återkommer på vår hemsida och via mejl 
med datum, tid och plats!

4 sept 
söndag 

kl 10.00

Besök på Löt gårdsmejeri och Billa gård – Följ med på en  
roadtrip till Löt gårdsmejeri i Vikingstad, med tillverkning  
av mejeriprodukter på ko- och getmjölk och Billa gård, en  
inredningsbutik i Gammalkil. Fikat tar vi på Löt. Vi åker tillsammans i egna 
bilar. Kostnad: 25 kr/mil. Samtliga i bilen inkl föraren delar på bensin-
kostnaden (4 personer/bil). Begränsat antal platser. Samling kl 10 vid City 
Gross parkering på Djurgården. Anmälan till Berith Svensk senast måndag 
15 aug: berith.svensk@gmail.com eller 070-270 64 35.

6 sep 
tisdag 

kl.14.00

Månadsträff – Politiken i mitt liv... Mona Saint Cyr berättar  
om sitt liv som politiker inom riksdag, region och kommun.  
Musikgruppen C.I.A. =Cover It All spelar musik från 50-,  
60- och 70-talet. The Beatles är den stora inspirationskällan men gruppen 
spelar även Hollies, Kinks och The Mamas and the Papas. Anmälan till 
Carina Andersson senast 29 augusti: carskyand@gmail.com eller  
070-298 99 33. Glöm inte att ange ev allergi eller specialkost.

Aktiviteter – Gympan börjar 
• Sittgympa i Fontänens idrottshall 

tis kl.13.30 (start v36: 6/9)

• Gympa i Fontänens idrottshall ons 
kl.13.00 (start v37: 14/9)

• Gympa i Equmeniakyrkans idrottshall 
(f.d. Missionskyrkan) fre kl.10.00 
(start v37: 16/9)

I början av programhäftet under rubrik  
FRISKVÅRDSAKTIVITETER kan du läsa mer  
om avgiften, betalningsvillkor etc.

Anmälan gympa: Eva Aronsson 072-536 77 99 
Anmälan sittgympa: Margareta Nydahl 070-281 25 33
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8 sept 
torsdag

Resa – Slott och museum – Resa till Ericsbergs slott i  
närheten av Katrineholm, ett av Sveriges finaste barockslott.  
Där  börjar vi med kaffe och smörgås, innan vi får en guidning  
i slottsparken och växthuset (ej guidning inomhus). Det finns även tid till 
besök i slottsbutiken. Lunchen intar vi på Stora Djulö Herrgård vid den 
vackra  Djulösjön. Vårt sista besök för dagen blir på brand- 
kårsmuseet i Simonstorp. Här guidas vi bland ambulanser  
och brandbilar och får ta del av berättelser från hästdragna  
vagnar till motordrivna fordon. Före vår hemresa avslutar vi med kaffe 
och dopp. Avresa: kl.08.30 från Linköpings Fjärrbussterminal, kl.08.40 
avresa Cupolen. Hemkomst: ca kl.17.30. Pris: 595 kr Ingår: Bussresa t.o.r, 
fm kaffe med smörgås, entré och guidning vid Ericsberg, lunch, entré och 
guidning på Brandkårsmuseet, em kaffe med dopp. Ytterligare information 
på vår hemsida och www.ericsberg.se och www.brandkarsmuseet.se.  
Anmälan till Berith Svensk senast 7 augusti därefter i mån av plats:  
berith.svensk@gmail.com eller 070-270 64 35.  
Glöm inte ange ev allergi eller specialkost.  
Inbetalningskort skickas sedan ut från Vikingbuss/Ringarum.

17 sept 
lördag

Håll Sverige rent Skräpplockardag – Hela Sverige plockar  
skräp på Håll Sverige Rent-dagen. Läs mer på:  
www.hsr.se/vi-vill-bli-fler-som-inte-skrapar-ner  
Kom du också och ta gärna med dig dina barn, barnbarn, vänner…  
Programmet för dagen är ännu inte klart. Mer information kommer 
på vår hemsida och via mejl i början av hösten.

20 sept 
tisdag 

kl.10.00

Vandring LOK-milen – Vi träffas i Vidingsjö Motions- 
centrum (p-platsen) för vandring runt LOK-milen. Delar av 
spåret går genom Vidingsjöskogens- och Ullstämmaskogens  
naturreservat. Vi gör några stopp under vandringens gång för att bl.a. njuta 
av vår egen medhavda matsäck. Parkering: gratis. Ingen anmälan! Vid frågor 
kontakta Eva Aronsson: aroevasson@gmail.com eller 072-536 77 99

23 sept 
fredag 

kl.13.00

Lunch tillsammans – Vill du äta lunch med andra i  
föreningen? Kom då till Bistro Mejeriet på Sandbäcksgatan 19 
(nedre delen av Lasarettsbacken ovanför Mahoniadalen)  
för att avnjuta en god måltid. Kostnad ca 110-150kr. Ingen anmälan!

30 sept 
fredag 

kl.14.00

Inbjudan till fest för dig som är 85+  Välkommen till vår fest  
du som är medlem i SPF Filbyter och som har fyllt 85 år  
(födda 1 jan–31 dec 1937) eller är äldre. Vi bjuder på smörgås- 
tårta och vin/lättöl/kaffe och lättare underhållning. Lokal: Vagnhallen, 
Fontänen. Anmälan till Monica Wallenberg senast 15 september:  
monica.b.wallenberg@gmail.com eller 070-554 31 41.  
Ange ev allergi eller specialkost. Ingen kostnad!

3 okt 
måndag 
kl.14.00

Månadsträff – Linköping koldioxidneutralt 2025? Hur ser kom-
munens miljö- och klimatarbete ut för att vi ska nå dit? Kom 
och lyssna på Niclas Alsö och Sandra Viktor, miljösamordnare från  
Linköpings kommuns Klimatenhet. De berättar om kommunens 
arbete och om vikten av allas insatser för att nå våra klimatmål.  
Duon Fälth&Zentio, spelar och sjunger visor, stenkakehits,  
storlåtar och operaarior till fiol och gitarrackompanjemang. Anmälan till 
Annika Rannström senast fre 23 september: annikarannstrom@gmail.
com eller 070-578 20 62. Glöm inte att ange ev allergi eller specialkost.

10–11 
oktober

Resa - Höstkryssning till Åland – •Måndag 10 okt:  
Avresa: kl.12.10 Linköpings Fjärrbussterminal, kl.12.20  
Cupolen. Om vi känner att vi har tid tar vi en kort paus på  
Nyköpings Bro. Kl.17.00 seglar vi ut i vår vackra Stockholms Skärgård.  
På kvällen samlas vi för gemensam höstbuffé som har inslag av vilt och 
skaldjur förutom allt annat gott! Mätta o belåtna låter vi kvällen fortsätta i 
er egen takt, kanske en svängom på dansgolvet… •Tisdag 11 okt: Om ni är 
tidigt uppe hinner ni nog få en skymt av Mariehamn och Åland. Vi börjar 
dagen med frukost sedan har ni fri tid att kanske shoppa i taxfree, slå er ner 
och njuta av färden in i vår skärgård igen. Givetvis är dansen i full gång även 
idag! Vi är tillbaka i Stockholm vid 14-tiden och vi sätter oss åter i vår buss 
som tar oss tillbaka till Östergötland med beräknad ankomsttid kl.17.00. 
•Pris: Bussresa t/r, del i insideshytt, höstbuffé, frukost 825 kr. •Pris: Buss-
resa t/r, del i insideshytt, höstbuffé, brunch 900 kr •Pris: Bussresa t/r, del i 
utsideshytt, höstbuffé, frukost 900 kr. •Pris: Bussresa t/r, del i utsideshytt, 
höstbuffé, brunch 975 kr. •Enkelhyttstillägg: Insideshytt  50 kr,  
Utsideshytt 120 kr. (Brunch=en blandning mellan frukost och lunch). 
Anmälan till Vikingbuss 013-14 15 16 eller info@vikingbuss.com.  
Vikingbuss hjälper er också med er bokning om ni har några önskemål, 
allergier etc.  
Uppge vid bokning: Namn, adress, telefonnummer och personnummer. 
OBS! ID-handling måste medföras på båten  
OBS! Allmänna villkor för paketresor gäller! 
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Studiecirklar
i samverkan med  
Studieförbundet Vuxenskolan

• ”Låt oss tala om livet” 
– Studie- 
cirkeln är ett forum 
för samtal om livet.  
Den vänder sig till seniorer som vill 
dela med sig av tankar och erfaren-
heter från sina egna liv och lyssna till 
andras berättelser. Start tisdag  
18 oktober 2022, kl 13–15, totalt 
6 tisdagar. Max 6 deltagare.  
Hagdalska Huset, Platensgatan 2, 
Linköping. Anmälan senast 3 oktober 
2022 till: Ann-Charlotte Hermansson 
070-340 90 57

• Bokcirkel Läs & Res – Cirkelledare: 
Lena Hertz Lindgren.  
Studiecirkeln är fulltecknad

 

• Diskussionscirkel 
utifrån radio- 
programmet Ålder- 
stigen – Cirkelledare: 
Ylva Larsson. Start i oktober, totalt 
5 tillfällen varannan vecka. Anmälan 
senast 5 september 2022 till: Ylva 
Larsson ylvala53@gmail.com  
070-757 40 79

• Från renjägare till fiskare – Cirkel- 
ledare: Mats Larsson.  
Start i mitten av september.  
Studiecirkeln är fulltecknad

• Romare och germaner – Cirkelledare: 
Mats Larsson. Start i mitten av  
oktober. Studiecirkeln är fulltecknad 

Samtliga studiecirklar är kostnadsfria  
men i vissa fall kan litteraturkostnad 
tillkomma!

på Filmstaden med efterföljande  
filmsnack på café alt pub

Vill du uppleva film tillsammans 
med andra SPF-medlemmar? Håll då 
utkik på vår hemsida under hösten! Vi 
kommer där att ge förslag på filmer vi 
kan se på tillsammans. Om du vill finns 
möjlighet att efter filmen hänga med till 

något café/pub för lite filmsnack. 
Ingen anmälan behövs, bara kom till 
Filmstaden och köp biljett till önskad 
film. Några från styrelsen kommer att 
finnas på plats.

13 okt 
torsdag 

kl.10.00

Promenad Vallaskogen – Vi träffas vid Wärdshuset i  
Gamla Linköping och tar därefter en promenad i Vallaskogen. 
Fikaförslag: egen korg / Dahlbergs / Våffelstugan. Ingen anmälan!

21 okt 
fredag 

kl.15.00

Afternoon Tea – tillsammans på Stadsmissionens cafe,  
Ågatan 3. Här får du äta "så mycket du vill" av deras hem- 
bakade ”mumsigheter” och härliga tesorter.  
Kostnad: Vanlig buffé ca 130 kr och buffé lyx inkl ett glas mousserande vin 
ca 190 kr. Anmälan senast: torsdag13 okt till  
Anita Smith smithan33@hotmail.com eller 070-257 44 89

25 okt 
tisdag 

kl.10.00

Promenad Vidingsjö – Vi träffas i Vidingsjö Motionscentrum (p-platsen) 
och tar därefter en promenad i Vidingsjöskogen. Fikaförslag: egen fika eller 
Café Vidingsjö. Parkering: gratis. Ingen anmälan!

7 nov 
måndag 
kl.14.00

Månadsträff – Brottsofferjouren i Östergötland  
informerar om sin verksamhet. Alla som drabbas av ett brott  
kan vända sig till denna ideella förening för stöd och hjälp.  
Det gäller både brottsoffer, anhöriga eller vittnen.  
Anmälan senast fre 28 okt till Barbro Palander:  
barbro.palander@gmail.com eller 072-050 56 32. Styrelsen informerar.

15 nov 
tisdag 

kl.13.00

Lunch tillsammans – Vill du äta lunch med andra i  
föreningen? Kom då till Moccadeli Ågatan 21 för att till- 
sammans avnjuta en god måltid. Kostnad: ca 110-150 kr.  
Ingen anmälan!

24 nov 
torsdag 

kl.10.00

Promenad Stångån – Vi träffas vid Scandic city och tar  
därefter en promenad runt Stångån. Vi avslutar med fika på  
något café i staden. Ingen anmälan!

9 dec 
fredag 

kl.14.00

Julfirande med förtäring och musikunderhållning –  
(Månadsträff ). Det färdiga programmet finns på vår hemsida 
och via mail längre fram i höst. Anmälan till Anita Smith  
senast måndag 14 nov: smithan33@hotmail.com eller 070-257 44 89. 
Glöm inte att ange ev allergi eller specialkost

13 dec 
tisdag 

kl.11.00

Stadspromenad – Vi träffas i Trädgårdsföreningen vid  
Tropikhuset och tar en promenad runt i vår vackra stad.  
Vi avslutar med fika på något café i staden. Ingen anmälan!

Dec Jul i Gamla Linköping – En liten promenad i ett stämnings- 
fullt Gamla Linköping och kanske en och annan jul- 
överraskning... Håll utkik på vår hemsida så får du veta mer  
om vad som väntar.
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Vi finns här när livet förändras 

www.capellaab.se          info@capellaab.se 

Linköping  Åtvidaberg  Finspång  Norrköping Söderköping 
013-12 02 17 
013-12 20 59 

0122-100 94 0120-101 15 0121-102 01 011-12 03 34 
011-18 01 70 

Styrelse för Filbyter
Ordförande Annika Rannström 070-578 20 62 annikarannstrom@gmail.com

Vice ordf och 
medlemsansv.

Ylva Larsson 070-757 40 79 ylvala53@gmail.com

Sekreterare Monica Wallenberg 070-554 31 41 monica.b.wallenberg@gmail.com
Kassör Barbro Palander 072-050 56 32 barbro.palander@gmail.com

Reseansvarig Berith Svensk 070-270 64 35 berith.svensk@gmail.com
Webmaster Anita Smith 070-257 44 89 smithan33@hotmail.com

Program- 
samordnare

Carina Skytt-Andersson 070-298 99 33 carskyand@gmail.com
Eva Aronsson 072-536 77 99 aroevasson@gmail.com
Marknadsföring/lokalbokningsansvarig. 
Hannele Pajula 070-291 54 10 hannele.pajula@outlook.com

Friskvårds- 
ansvarig

Eva Aronsson 072-536 77 99 aroevasson@gmail.com

Plusgiro 52 00 34-0  Swish: 123 280 70 71 
Postadress: SPF Seniorerna Filbyter, Fontänen, Västra vägen 32, 58228 Linköping 
Hemsida: www.spfseniorerna.se/filbyterlinkoping
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