
 
 

 

                 
 Datum och tid för studiebesöket i Stora Kopparbergs kyrka har ändrats.  

 

                  

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.  

 Håll ett öga på vår hemsida  

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

  

Ändrat program hösten 2022 

Månadsmöten med 
föreläsningar eller 

musikunderhållning   

Studiebesök 

Kulturarrangemang 

Resor / Utflykter 

Promenader/Vandringar 



 
 

 
 
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 plusgirokonto 533668–0. 
Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Glöm inte att ange namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress.  

 

 

 

 

 Månadsmöten  
 

      Lokal: Nybrokyrkan, ingång Promenaden 35.  

På grund av svårigheter att förutse hur stort deltagarantalet blir på månadsmöten blir det 
onödigt mycket svinn på förtäringen som köps in till mötena. Under vårens möten har 
deltagarantalet varierat mellan 62 och 34. Vår servicegrupp köper in och gör i ordning för ca 65 
deltagare. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att införa anmälan av deltagande till 
månadsmötena. I informationen om respektive månadsmöte framgår vem som tar emot 
anmälan. Vi hoppas att ni har förståelse för den nya rutinen.  

Betalning: Kontant eller kort på mötet.  

  



 
 

 

Resa 
Inbjudan till en höstresa med buss onsdagen den  
14 september.  

  Clas Ohlson centrallager 

Vi åker från Resecentrum klockan 09.00 mot Insjön och Clas Ohlsons centrallager, för en 
guidad visning på 1,5 timme. Obs. besöket innebär en del trappor. 

Därefter åker vi vidare till Moskogens restaurang där vi äter en lunchbuffé.  

 

 Munthes Hildasholm 

Nästa stopp blir Hildasholm där vi får en guidning i huset på ca en timme och en egen 
rundvandring i trädgården och skulpturparken.  

Efter besöket på Hildasholm vänder bussen hemåt. Om tiden medger gör vi ett stopp vid 
Leksandsbröds bageributik.  

Vi beräknas vara tillbaka i Falun cirka 16.00. 

Min 30 och max 34 personer. Kostnad för buss, lunch och guidning är 500 kronor per person  

Anmäl kostavvikelse. Bindande anmälan. 

Sista anmälningsdag den 31 augusti 2022 till Lise-Lotte Boberg. lisen.boberg@gmail.com eller 
070-3308724. 

Deltagarna betalar till Aktiva Seniorers plusgirokonto 533668–0 efter bekräftelse om plats. 

  



 
 

 
 

Månadsmöte måndagen den 26 september kl. 14.00  
 
Rebecka Marcström Kehrer kommer att berätta och visa bilder om Svenska Kyrkans arbete ute i 
olika delar av världen. 

OBS. Anmäl deltagande senast den 22 september till Lise-Lotte Boberg. 
lisen.boberg@gmail.com eller 070-3308724. 
 
Entré 50 kronor, kaffe/te och smörgås ingår. Anmäl kostavvikelse. 

 

Studiebesök 

 Stora Kopparbergs kyrka  
OBS! Datum och tid har ändrats.  
Tisdagen den 18 oktober klockan 11.00 besöker vi Stora Kopparbergs kyrka där vi gör en 
guidad rundvandring. Vi kommer att guidas av kyrkoherde Sofia Mogård.  

Max 30 personer. Ingen kostnad.  

Anmälan tidigast den 21 september och senast den 16 oktober till Göran Eriksson. 
goran33689@gmail.com eller 070-5509682.  
 

Samling utanför kyrkan klockan 11.00.  

 

Månadsmöte måndagen den 31 oktober kl. 14.00. 
”Vad kan kommunen erbjuda när man blir äldre i Falun”. Personal från kommunen med olika 
befattningar informerar.  

OBS. Anmäl deltagande senast den 27 oktober till Beryl Eriksson. beryleriksson@gmail.com eller 
070-2913960. 

 Entré 50 kronor, kaffe/te och smörgås ingår. Anmäl kostavvikelse. 

 

 



 
 

 

Studiebesök 
 

 

 

 

 

 

Bergslagssalongerna  

 

Torsdag den 10 november klockan 16.00 tar Gunilla Hedenblad oss med på en guidning i 
Bergslagsalongerna. 

Max 20 personer. Kostnad 90 kronor betalas in till Aktiv Seniorers konto 533668–0 efter 
bekräftelse om plats. 

Anmälan tidigast den 10 oktober och senast den 3 november till Lise-Lotte Boberg. 
lisen.boberg@gmail.com eller 070-3308724. 

Samling Åsgatan 22 klockan 16.00 

 

 

Månadsmöte måndagen den 28 november kl. 14.00. 

 

Vi avslutar årets aktiviteter med att vi tillsammans äter en buffé. I nuläget har vi inte bestämt 
vilken buffé vi ska ha. Vi återkommer med det senare.  

Kostnad cirka 235 kronor. Kaffe / te och bordsvatten ingår. 

Anmäl kostavvikelse. Bindande anmälan.  

OBS. Anmälan senast den 16 november till Göran Eriksson. goran33689@gmail.com eller 
070-5509682.  

Betalning görs till föreningens plusgirokonto 533668–0 senast den 24 november. Glöm 
inte att skriva namn. 
 
 

 



 
 

 

Promenader/vandringar 

  
Under hösten 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 till Göran Eriksson. 
goran33689@gmail.com eller 070-5509682. 

  



 
 

 

Kalender  
14 september  
 
 

Bussresa 
Clas Ohlson centrallager, 
lunch Moskogen, Hildasholm, 
Leksandsbröd bageributiken. 
 

26 september Månadsmöte 
Rebecka Marcström Kehrer 
berättar om Svenska kyrkan i 
olika delar av världen. 
 

18 oktober Studiebesök 
Stora Kopparbergs kyrka.  
 

31 oktober Månadsmöte 
Information från Falu 
kommun om vad kommunen 
kan erbjuda när man blir äldre 
i Falun. 

 
10 november  Studiebesök 

Bergsslagssalongerna.  
 

28 november  Månadsmöte 
Höstavslutning med buffé.  
 

September-
Oktober  

Datum och 
plats 

meddelas 
senare 

 

Promenader / 
Vandringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Styrelse och funktionärer fram till årsmöte i februari 2023 
 

Ordförande 
Göran Eriksson 

070-5509682 
goran33689@gmail.com 

Vice ordförande 
Lise-Lotte Boberg  

070-3308724 
lisen.boberg@gmail.com 

Kassör 
Tore Jansson 

070-7770941 
tore.jansson@telia.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/Webbredaktör 
Klaus Nylund 

070-6662125 
klaus.nylund@outlook.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 
Rose-Marie Berg 
Sigbritt Lundin 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbete med  

            

2022-09-12 


