
-        Örebro City          

Program hösten 2022

Månadsmöten Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16
Tisdagar kl 14.00

Tisdag 23 augusti Thomas Candell
en glad musikant som underhåller oss med 50- och 60-tals-
musik.

Tisdag 20 september Glädje i Tal & Ton 
Bengt Alsterlind från Hajk och hans vänner bjuder oss på
musik, minnen, intervjuer, glädje och skratt.

Tisdag 25 oktober Kumla Spelmän
Upplev spelglädje med gamla godingar med både musik 
och sånger som vi minns. 

Tisdag 22 november Gilleskören
Damkör som bjuder på glada toner.

OBS ny dag och ny tid kl 15.00
Onsdag 14 december Lucia

Karolinska Skolans Vokalensemble under ledning av 
Björn Johansson.



Studiebesök
Torsdag 8 september Modevisning Pagelle  

Hur ser höstens och vinterns kläder ut? Vi träffas 
kl 18.30 utanför affären på Kungsg 7. Anmälan senast 29 
augusti till Birgitta på tel 070-208 14 62 eller på e-post till 
birgitta.uske@telia.com. Max 30 pers. Kostnad 100 kr inkl 
förtäring. Betalas på plats.

Onsdag 12 oktober Sällskapet Gamla Örebro
från 1953, samlar in dokument om Örebro och sprider kun-
skap om stadens historia i lättfattlig form. Vi får information 
om hur sällskapet arbetar. Det är tack vare sällskapet som 
”pumpen” på Våghustorget är bevarad. Många känner till 
deras bokutgivning och nu utkommer Boken om Norr. 

 Samling kl 14.00 på Storg 29 (ingång från Köping Hultgatan).
Anmälan senast 3 oktober till Börje på tel 070-639 45 62 
eller på e-post till asplund.borje@telia.com. Ingen kostnad.
Antal 30 platser.

Tisdag 18 oktober Kulturkvarteret 
Vi får en guidning i huset som består av 5 våningar. Dessa
inrymmer, stadsbibliotek, konsthall, kulturskola, länsmu-
siken, estetprogrammet och en bistro. Huset är en miljö-
byggnad med bl a solceller och sedumtak och visionen är 
att ha en mötesplats för både unga och gamla.
Visning kl 11 och kl 14. Meddela vilken tid du vill komma. 
Samling innanför entrén, Fabriksg 4. 
Anmälan senast 12 oktober till Birgitta på tel 070-208 14 62 
eller på e-post till birgitta.uske@telia.com.
Ingen kostnad. Max 17 deltagare/visning.

Endagsresor
Tisdag 13 september Zinkgruvan med rundtur i norra Vättern 

Väl Framme i Zinkgruvan står kaffet dukat och därefter tar 
vår guide Rickard Muckenhirn hand om oss och berättar allt 
om gruvan och visar oss den muséala delen. Har vi tur har 
han fått igång gruvtåget. Så går färden vidare till Askersund.
Där vi stiger ombord på m/s Wetterwik för en tur i Vätterns 
skärgård. Vi bjuds på en god lunch ombord och vår kapten 
berättar om allt vi passerar. När vi återvänt till Askersund 
åker vi vidare till Venus choklad. Här lär vi oss konsten att 
göra underbar choklad och även provsmaka godsakerna.
Avresa från Fredsgatan kl 9.00. Pris för resa, fika, lunch inkl
dryck och guidningar är 725 kr. Beräknas vara tillbaka vid 
18-tiden.
Anmälan senast 29 augusti till Annika på tel 070-994 08 43 
eller på e-post till alg.thornell@gmail.com. Betalning senast
5 september till bg 890-4617, SPF Seniorerna Örebro City.
Bussen har 50 platser.



Onsdag 28 september Vinön
Vi besöker Vinön, Hjälmarens pärla, med ca 100 bofasta.  
Ön är 2,5 km lång och 3,5 km bred. Kostnadsfri färja 
trafikerar ön dagligen hela året. Den huvudsakliga verksam- 
heten har alltid varit fiske, följt av jordbruk.
Vinövärden möter upp vid färjelägret på ön och guidar oss 
under dagen. Möjlighet finns också att besöka de bodar 
som är öppna. Pris för resa, lunch, fika och guidning är 325 kr. 
Vi åker från Fredsgatan kl 9.00. 
Anmälan senast 14 september till Birgitta på tel 070-208 14 62 
eller på e-post till birgitta.uske@telia.com. Betalning senast 19 
september till bg 890-4617, SPF Seniorerna Örebro City. Vi har 
40 platser.

Flerdagsresa
16-17 november Jul på Huseby med Kosta Boda  
ons-tors På Huseby möter vi ett unikt hantverkskunnande. Vi kan 

handla delikatesser, från gårdar och landets bästa små-
skaliga mathantverkare, på Nordens största julmässa i elva
olika lokaler (se karta på www.husebyjul.se)
Varje kväll tänds 500 marschaller och 200 julgranar.
Kosta julmarknad är en klassisk marknad i juletid, fylld av 
charmiga marknadsbodar med hantverk och delikatesser. 
Det som är speciellt här är att man också har glaskonst, 
6 miljoner juleljus och förstås alla speciella småländska 
matupplevelser. 
I priset 2 050 kr (enkelrumstillägg 550 kr) ingår förutom resa 
och logi med frukost även
dag 1, kaffe o smörgås, entré Huseby, middag 
dag 2, visning av Kosta Boda, entré till Kosta julmarknad och 
rast på Gunnes som bjuder på fika. 
Program delas ut på bussen. Vi åker från Fredsgatan 7.00 och 
beräknas åter i Örebro vid 20.00-tiden. 
Anmälan senast 21 september till Marianne på tel 070-837 57 88  
eller på e-post till marianne_nystrom@yahoo.se. Vi har ca  
40 platser. 
Betalning senast 24 oktober till bg 890-4617, SPF Seniorerna 
Örebro City. 



Teater/musik
Söndag 21 augusti Opera på Skäret, Maskeradbalen

En opera av Giuseppe Verdi i tre akter som bygger på 
mordet på Gustav III år 1792. Efter motstånd från den 
italienska censuren, som i ett oroligt Europa inte tillät ett 
kungamord, skrevs handlingen om och Gustav III 
byttes ut mot en amerikansk guvernör. När Opera på Skäret
nu sätter upp operan blir det med Gustav III i fokus och 
handlingen är förlagd till det svenska hovet. En ”svensk”
opera av Verdi men med sång på klingande italienska.
Vi åker från Fredsgatan kl 11.30 och äter som vanligt lunch 
innan föreställningen. Priset för resa, lunch och biljett är 
1 225 kr. 
Omgående anmälan till Marianne på tel 070-837 57 88 eller 
på e-post till marianne_nystrom@yahoo.se. Vi har totalt 
45 biljetter. Betalning senast 1 augusti till bg 890-4617, 
SPF Seniorerna Örebro City.

Lördag 3 september Västanå Teater i Sunne
I år fyller Västanå Teater 50 år och har då valt att skapa en 
sprakande kavalkadföreställning som är ett möte mellan 
Västanå Teater och Selma Lagerlöf där de hämtar scener 
från alla deras Lagerlöf-uppsättningar och skärskådar just  

den gemensamma kärlek till berättandet, musiken, dansen 
och teaterkonsten. 
Vi åker från Fredsgatan kl 12.00. Innan föreställningen äter 
vi lunch. Priset för resa, lunch, teaterbiljett samt fika på 
vägen hem är 855 kr. Vi har 40 biljetter.
Omgående anmälan till Ingrid Gustafsson 070-280 61 63 
eller på e-post till ingridgson48@gmail.com. Betalning 
senast 20 juli till bg 890-4617, SPF Seniorerna Örebro City.

Söndag 9 okt Säffleoperan ger Såsom i himlen
En internationellt framgångsrik dirigent, Daniel Daréus, 
återvänder till sin norrländska hemby för att dra sig tillbaka 
på grund av sjukdom. Han tar då på sig att hjälpa till att få 
fason på byns kyrkokör och utnämns till kantor. I kören 
sjunger Lena som han förälskar sig i. Prästen i församlingen
är allt annat än förtjust i kantorns idéer, till råga på allt 
sjunger hans fru i kören. Förvecklingar uppstår.
Priset är 795 kr och gäller för resa, teaterbiljett och 
lunchbuffé med bl a kaffe och tårta på First Hotel Royal.  
Avfärd vid 10-tiden från Fredsgatan. Vi har 40 biljetter.
Anmälan med namn, tel nr och adress senast 15 september 
till Kerstin på tel 070-524 41 76 eller på e-post till 
kerstin_lindbom@hotmail.com. 
Inbetalningskort och mer information kommer från Lasses 
Resor i Hallsberg, tel 0582-107 88.



Lördag 12 november Lerbäcks Teater
Vi åker åter till Lerbäck för att lösa en mordgåta och äta en 
god 3-rätters där skådespelarna både agerar och serverar. Vi 
åker från Fredsgatan kl 11.30. Maten börjar serveras kl 12.30 
och föreställningen börjar kl 13.00. Priset för resa, entré
och 3-rätters, exkl dricka är 875 kr. Vegetarisk-eller special-
mat beställs vid anmälan. 
Bindande anmälan senast 30 september till Marianne på tel 
837 57 88 eller på e-post till marianne_nystrom@yahoo.se. 
Vi har 40 biljetter.  
Betalning omgående efter bekräftad plats till bg 890-4617, 
SPF Seniorerna Örebro City.

Avbokning
Tänk på att avbokning, till våra resor och teater-/musikevenemang, bara kan ske vid 
egen sjukdom eller deltagande vid begravning för att kunna få tillbaka inbetalda 
pengar. 

Om du inte kan följa med av annan orsak går det bra att hitta en ersättare till resan 
eller evenemanget. Ibland har vi reserver så hör med oss först.

Har du anmält dig till studiebesök/andra arrangemang som du ska betala för, måste  
du avboka i god tid eller höra av dig om du inte tänker komma.

NYHET
Ni kan använda swish för att göra inbetalningar (se sista sidan).



Hälsa för kropp och själ 
Måndagar och fredagar Bridge
kl 11.30-15.30 För mer information och anmälan kontakta Anders Edgren 

på tel 070-570 51 61 eller e-post till aned@tele2.se.

Onsdagar Boule 
För mer information kontakta Lilian Rosengren på tel 
070-293 30 31 eller Birgitta Uske på tel 070-208 14 62.

Onsdagar kl 9.00-12.00 Mattcurling 
Södermalmshemmet, Skomakareg 4-6.
Tag med träningsskor eller liknande för inomhusbruk.
Avgift 20 kr/gång. För mer information ring Gun Einarsson
på tel 076-024 67 25.

En dag i veckan Bowlingen
Strikes nya adress är Nastagatan 11. Ring Alf eller Lena 
Åstholm på tel 070-378 35 93 för mer information.

Seniorbio kl 14.00 Gå in på hemsidan www.bioroxy.orebro.se för information 
om datum och vilka filmer som visas. 

Klassisk musik- Är du intresserad, tag kontakt med Vuxenskolan tel 019- 
lyssning 611 94 80 för mer information.

Opera på bio
Vi har möjlighet att få höra och se opera i direktsändning från Metropolitan och vara
med bakom kulisserna i pauserna då vi också får höra intervjuer med sångarna och 
se hur scenerna byggs upp. Föreställningarna brukar textas på svenska. 
Är du intresserad, hör av dig till Folkets Hus i Kumla eller Lindesberg.

Bio Roxy sänder också vissa operor, teater- och dansföreställningar.



Styrelsen till årsmötet 2023

Ordförande Ingrid Gustafsson 070-280 61 63
ingridgson48@gmail.com

Vice ordförande Vicki Tervald 073-207 89 80 
vicki.tervald@telia.com

Kassör och medlems- Annika Gunnarsson 070-611 81 90
kontakter annika_gunnarsson45@hotmail.com
Vice kassör, medlems- Margaretha Falk 073-326 83 35
register margaretha.falk@telia.com
Sekreterare Birgitta Uske 070-208 14 62

birgitta.uske@telia.com
Vice sekreterare, Marianne Isaxon 070-885 78 00
medlemsregister m.isaxon@telia.com

Övriga styrelseledamöter
Börje Asplund 070-639 45 62
asplund.borje@telia.com
Annika Thornell 070-994 08 43 
alg.thornell@gmail.com
Kerstin Lindbom 070-524 41 76
kerstin_lindbom@hotmail.com

Revisorer Bengt Anhammer 070-630 55 01
Bengt Andersson

Ersättare Håkan Einarsson

Valberedning Styrelsen

Aktivitetsgrupper
Boule Lilian Rosengren 070-293 30 31

Birgitta Uske 070-208 14 62
Bowling Lena och Alf Åstholm 070-378 35 93
Bridge Anders Edgren 070-570 51 61
Hemsida Annika Gunnarsson 070-611 81 90
Hörselombud Christer Lindman 076-802 56 17
KPR Ingrid Gustafsson, suppleant 070-280 61 63
Mattcurling Gun Einarsson 076-024 67 25
Program/Friskvård Ingrid Gustafsson, sammank 070-280 61 63 

Marianne Nyström 070-837 57 88
Annika Thornell 070-994 08 43 
Kerstin Lindbom 070-524 41 76
Marianne Isaxon 070-885 78 00
Börje Asplund 070-639 45 62
Birgitta Uske 070-208 14 62

Trafik/Säkerhet Håkan Einarsson 076-024 67 23 



Aktiviter under hösten 2022

Söndag 21 augusti  v 33 Opera på Skäret, Maskeradbalen 

Tisdag 23 augusti  v 34 Månadsmöte, Thomas Candell

Lördag 3 september v 35 Västanå Teater, Selma Lagerlöf 

Torsdag 8 september v 36 Studiebesök, Modevisning Pagelle

Tisdag 13 september v 37 Endagsresa, Zinkgruvan och båttur på Vättern 

Tisdag 20 september v 38 Månadsmöte, Glädje i Tal & Ton

Onsdag 28 september v 39 Endagsresa till Vinön

Söndag 9 oktober v 40 Säffleoperan Såsom i Himlen

Onsdag 12 oktober v 41 Studiebesök, Sällskapet Gamla Örebro

Tisdag 18 oktober v 42 Studiebesök, Kulturkvarteret

Tisdag 25 oktober    v 43 Månadsmöte, Kumla Spelmän

Lördag 12 november v 45 Lerbäcks Teater  

16-17 november  v 46 Flerdagsresa till Huseby och Kosta Boda
onsd-torsd

Tisdag 22 november v 47 Månadsmöte, Gilleskören

Onsdag 14 december v 50 Lucia med Karolinska Skolans Vokalensemble


