
 
 

 

  
                        

Programmet kan komma att ändras på grund av pandemin. 

                  

Aktiva seniorer i Falun är en ideell förening med syfte att främja seniorers kulturella och andra 
gemensamma intressen. Föreningen har idag ca 200 medlemmar. Läs mer på 
www.falun.aktivaseniorer.com 

 
 
   Vi erbjuder   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens verksamhet bygger på att medlemmarna bidrar med sitt kunnande och sin tid så 
att vi kan erbjuda ett program som passar alla till så låg kostnad som möjligt. Har du idéer och 
tankar om föreläsare/underhållare på månadsmöten, studiebesök eller andra aktiviteter är vi 
tacksamma om du kontaktar föreningens programgrupp. Vilka som ingår i programgruppen 
framgår längre bak i detta häfte.  

 

Program våren 2022 

Månadsmöten med 
föreläsningar eller     

Studiebesök 

 

Kulturarrangemang 

Resor / Utflykter 

Promenader/Vandringar 



 
 

 

 Håll ett öga på vår hemsida  

www.falun.aktivaseniorer.com för att få aktuell information om våra aktiviteter.  

  
Anmälan till aktivitet 
Anmälan görs på det sätt som anges vid respektive aktivitet. För vissa aktiviteter är anmälan 
bindande. Se närmare under respektive aktivitet vilka som är bindande. Avbokning kan göras 
fram till 10 dagar före aktivitetens genomförandedatum.  

 

Bli medlem  
Anmälan görs via vår hemsida www.falun.aktivaseniorer.com eller till kassören på våra 
månadsträffar. Betalning till Aktiva Seniorers konto 533668–0. Medlemsavgiften är 100 kronor 
per år. Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress.  

  

Månadsmöten  
Se nedanstående datum. 

      Lokal: Nybrokyrkan, ingång Promenaden 35.  
Betalning: Kontant eller kort.  
 

 

Månadsmöte måndagen den 31 januari kl. 14.00 

 Fäbodliv.  
Victoria Törnqvist berättar och visar bilder.  

Entré 50 kronor, kaffe/te och smörgås ingår. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Månadsmöte måndagen den 28 februari kl. 14.00   

  

Årsmöte. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter musikunderhållning av bandet Never to Late.  

Gratis entré, kaffe/te och smörgås serveras. 

 

Månadsmöte måndagen den 28 mars kl. 14.00  

 
Anna Frydenberg berättar och visar bilder från Kibbutzen i Falun under åren 1939 – 1946. 

Entré 50 kronor, kaffe/te och smörgås ingår. 

 

 

Månadsmöte måndagen den 25 april kl. 14.00. 

 Vindelfjällen.  
Pierina Wester berättar om hur det är att vara stugvärd i Vindelfjällen under vintersäsongen.  

Entré 50 kronor, kaffe/te och smörgås ingår.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Studiebesök 

 

 Rolf Ericsson Bil 
Onsdagen den 12 och torsdagen den 13 januari klockan 13.30 gör vi guidad rundvandring i Rolf 
Ericsson Bil nya anläggning på Plutonen. Då grupperna måste begränsas till 12 personer per 
tillfälle görs visningen vid två tillfällen. Efter rundvandringen blir vi bjudna på kaffe.  
Max 12 personer per tillfälle. Ingen kostnad. Anmäl vilken dag ni vill delta tidigast den 27 
december 2021 och senast den 3 januari till Göran Eriksson. goran33689@gmail.com eller  
070-5509682.  

Vi samlas utanför bilhallen kl. 13.15 båda dagarna. 

 

 

   Slottet Bojsenburg 
Onsdagen den 16 februari klockan 14.00 besöker vi Slottet som är ett vård-och omsorgsboende 
på Seminariegatan 49 i Bojsenburg.  
 
Anna Pettersson, Marie Lind som är enhetschefer kommer att berätta om boendet och visar oss 
delar av byggnaden. Vi kommer också att få information om vad kommunen kan hjälpa till med 
när vi behöver hjälpinsatser.  

Max 20 personer. Samling vid entrén klockan 13.45.  
 
Anmälan till Lise-Lotte Boberg tidigast 27 januari och senast den 11 februari. 
lisen.boberg@gmail.com eller 070-3308724.  
 

 



 
 

 

 Kristine kyrka 
Onsdagen den 16 mars klockan 13.00 besöker vi Kristine kyrka. Vi kommer att guidas i kyrkan av 
Birgitta Lindqvist. 
 
Max 25 personer. Ingen kostnad.  Anmälan tidigast den 25 februari och senast den 9 mars till 
Göran Eriksson. goran33689@gmail.com eller 070-5509682. 

Vi samlas utanför kyrkan kl. 12.45. 

 

 

Resor 

 

 Mentalvårds muséet 
Torsdagen den 7 april åker vi med egen bil och besöker Mentalvårds muséet i Säter där vi får en 
guidad rundvandring.  
I samband med besöket äter vi lunch på Restaurang Skönvik.  
 
Max 25 personer. Kostnad för guidning på museet och lunchen är cirka 125 kronor per person. 
Anmäl kostallergier.  Anmälan är bindande.  

Anmälan tidigast den 7 mars och senast den 28 mars till Göran Eriksson. 
goran33689@gmail.com eller 070-5509682. 

Deltagarna betalar till Aktiva Seniorers konto  
553668–0 efter bekräftelse om plats.  

Vi åker med egna bilar så meddela vid anmälan om ni har bil och kan ta passagerare. Samling 
vid Kulturhuset tio14 för samåkning.  
 
På grund av osäkerheter kring pandemin och dess utveckling har vi i skrivandets stund inte fått 
definitivt klartecken för besöket på Mentalvårds muséet. Vi återkommer så snart vi vet med 
bekräftelse och tiden för samling och avfärd via e-post och hemsidan.  

Resan kan bara genomföras om inga restriktioner begränsar  
oss. 
 



 
 

 

     Oljeön 
Onsdagen den 18 maj åker vi med buss till Ängelsberg och Oljeön, söder om Fagersta. Vid 
framkomsten tar vi en kort kaffepaus och därefter färja över till Oljeön, en ö i sjön Åmänningen, 
där vi får guidning under cirka 1,5 timme. På Oljeön finns världens äldsta bevarade 
oljeraffinaderi.  

Tillbaka för lunchintag på Nya Serveringen i Ängelsberg (om tid finns, tillfälle till liten promenad 
i Ängelsberg). Anmäl kostallergier. 

Bussen vänder hemåt via Norberg och Elsa Anderssons konditori för eftermiddagsfika.  

Min 40 och max 49 personer. Kostnad för buss, guidning, lunch och 2 ggr fika är 520 kronor per 
person.  Anmälan är bindande.  
 
Anmälan tidigast den 13 april och senast den 5 maj 2022 till Lise-Lotte Boberg. 
lisen.boberg@gmail.com 

Deltagarna betalar till Aktiva Seniorers konto 553668–0 efter bekräftelse om plats.  

Samling vid resecentrum kl. 09.00 för avfärd mot Ängelsberg.  Vi beräknas vara tillbaka i Falun 
cirka kl. 17.00. 

Resan kan bara genomföras om inga restriktioner begränsar  
oss. 
 

 

Promenader/vandringar 

  
Under våren med början mitten av april kommer vi att inbjuda till lätta promenader/vandringar 
antingen stadsnära eller i natur. Längden kommer att vara ca 2 - 3 km.  
Promenaderna/vandringarna kommer att ledas av Göran Eriksson. 

Datum och samlingsplats kommer att meddelas senare via e-post och hemsidan.  

Kom gärna med förslag på promenad-/vandringsturer.  

 

 

 



 
 

 

Kalender  
12 januari  Studiebesök  

Rolf Ericson Bil 
 

13 januari Studiebesök  
Rolf Ericson Bil 
 

31 januari   Månadsmöte 
Fäbodliv  
 

28 februari  Årsmöte 
Musikunderhållning  
 

16 februari Studiebesök 
Vårdboendet 
Slottet 
 

16 mars  Studiebesök 
 Kristine kyrka 
 

28 mars  Månadsmöte  
Kibbutzen i Falun 
 

7 april Mentalvårdsmuseet 
i Säter 
 

25 april Månadsmöte 
Stugvärld i 
Vindelfjällen 
 

18 maj  Oljeön Ängelsberg 
 

April - Juni  
Datum och plats 
meddelas senare 

 

Promenader / 
Vandringar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Styrelse och funktionärer fram till årsmöte i februari 2022 
 

Ordförande 
Göran Eriksson 

070-5509682 
goran33689@gmail.com 

Vice ordförande 
Lise-Lotte Boberg  

070-3308724 
lisen.boberg@gmail.com 

Kassör 
Suzanne Didring 

070-6070811 
suzannedidring@hotmail.com 

Sekreterare  
Laila Thunstedt 

070-5325949 
thunstedtlaila@gmail.com 

Ledamot 
Solveig Isaksson 

073-9181246 
solig55@gmail.com 

Ledamot 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 

0705720940 
catharina.hjortzberg@telia.com 

Ledamot 
Ann-Marie Eld  

073-6922273 
eldannemarie@gmail.com 

Webbredaktör 
Klaus Nylund 

070-6662125 
klaus.nylund@outlook.com 

Webbredaktör 
Sten Sundin 

070-8403298 
sten.i.sundin@gmail.com 

Programgrupp 
Lise-Lotte Boberg 
Beryl Eriksson 
Göran Eriksson 
Inga Carlsson 
Björn Carlsson  

 
lisen.boberg@gmail.com 
beryleriksson@gmail.com 
goran33689@gmail.com 
bjorn41carlsson@telia.com 
bjorn41carlsson@telia.com 

Servicegrupp  
Solveig Bäckgren 
Solveig Jacobsson 
Katja Wingqvist  
Rose-Marie Berg 
Sigbritt Lundin 

 
070-2410617 
070-6097242 
070-7104251 
070-5881624 
070-4933431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Vid samåkning rekommenderas att varje 
passagerare betalar 10 kr/mil till bilägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbete med  

 

 

 

 

2021-12-12 


