Seniorer region Öst

Norrköping i Januari 2020
Till medlemmar i Unionen Seniorer region Öst
Vi hälsar dig välkommen till vinterns/vårens aktiviteter inom Unionen Seniorer Region Öst.
Kallelse med dagordning till årsmöte 2020-02-12 och inbetalningskort för medlemsavgiften 2020 om
Kr 50:- bifogas.
Årsavgiften inbetalas senast 2020-02-29 till bankgironr 878-0132.

Kom ihåg att skriva dit namn på inbetalningen!!!
Du kommer även att hitta programmet på www.unionenseniorer.se under rubriken regionföreningar
- Öst.
Vi vill gärna att du håller oss uppdaterade med din E-postadress och telefonnummer.
Meddela dessa till: unionenseniorer.regionost@gmail.com eller Ove Nilson 070-6084098.
Du får gärna bjuda med någon på aktiviteterna om annat inte anges. Deltagaravgifter framgår av
inbjudan.
Vi vill gärna ha förslag på programpunkter för kommande aktiviteter och hoppas du kan bidra med
idéer. Har du egna livserfarenheter och upplevelser, som du vill dela med oss andra medlemmar, ring
eller skriv till någon i styrelsen enligt nedan.
Hjärtligt välkommen!
Styrelsen

Styrelsen 2019
Ordförande
Ove Nilson
Plåtslagaregatan 27, 60348 Norrköping
070-6084098,
E-post: kove.nilson@gmail.com
Kassör
Kerstin Andersson
Häggebovägen 14, 61024 Vikbolandet
070-8548850
E-post: giggo200@gmail.com
Ledamot
Gertrud Follin,
Vilbergsgatan 40, 60387 Norrköping
070-4312901
E-post: gertrudfollin@gmail.com
Suppleant
Uno Palmlund
Vilbergsgatan 225, 60357 Norrköping
070-2469293
E-post: uno.palmlund@gmail.com

Vice Ordförande
Olov Nilsson
Gymnastikgatan 22, 60239 Norrköping
011-140687 eller 076-8263487
E-post: olov-nilsson@bredband.net
Sekreterare
Margaretha Aronson
Kvinnebyvägen 36, 58933 Linköping
070-9149572
E-post: margaretha.aronson@gmail.com
Suppleant
Rainer Fredriksson
Bäckvägen 16, 59018 Mantorp
070-3040395
rainer.fredriksson@telia.com
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PROGRAM vintern/våren 2020
______________________________________________________________________________

Årsmöte för 2020 onsdagen 12 februari kl. 12.30
Plats: Vilbergens Bowling, Urbergsgatan 90, Vilbergens Centrum, Norrköping.
Busslinje 115 eller 117, hållplats Urbergsgatan.
Fri 4-timmars parkering bakom Vilbergens Centrum. Observera!!! Tryck på grön knapp i
parkeringsautomat för att få gratisbiljett om 4 timmar.
Om du inte kan gå i trappa, meddela detta vid anmälan.
Vi inleder med att äta lunch tillsammans kl. 12.30. Raggmunk med fläsk, bordsdryck och kaffe.
Meddela ev. allergier vid anmälan.
Ingen kostnad för medlemmar. Kr 100:- för icke medlemmar.
Efter årsmötet musikunderhållning av Bo Åkervall.
Se separat kallelse med dagordning.
Anmälan till: Ove Nilson, 070-6084098 eller kove.nilson@gmail.com alternativt
Olov Nilsson, 076-8263487 eller olov-nilsson@bredband.net
Sista anmälningsdag 7 februari.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på förtroendevalda.
Kurt Karlsson, 076-8415876, E-post: kurt.ka@telia.com
Elsie Holgersson, 070-6202427
______________________________________________________________________________

Teaterbesök på Östgötateatern i Norrköping eller Linköping
Såsom medlem i Unionen Seniorer region Öst får du på biljetter 15% rabatt på ordinarie pris.
För att få rabatt på biljetterna måste du kontakta Gertrud Follin, 070-4312901 eller Epost
gertrudfollin@gmail.com, som ger dig en rabattkupong.
______________________________________________________________________________

Besök i Rådhuset Norrköping, onsdag 2020-03-11 kl. 10.00

Vi kommer att få en visning och historieberättelse av den mycket kunnige Gunnar Bredin om
Rådhusets och Norrköpings historia.
Efter besöket går de som önskar till Renströmmen och äter en lunch tillsammans. Dagens lunch
kostar för närvarande från 97:-.
Samling vid Rådhuset, Drottninggatan 7, Norrköping klockan 09.50.
Kostnad: Ingen kostnad.
Anmälan till: Olov Nilsson, 076-8263487 eller olov-nilsson@bredband.net och Ove Nilson,
070-6084098 eller kove.nilson@gmail.com senast 2020-03-04.
Antalet deltagare är begränsat.
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______________________________________________________________________________

Bussutflykt till Tranås - Ydre, med besök på Gammeltorpet Hultet och
Brostorps Ostkaka, onsdagen 2020-05-27
En dagstur i samarbete med Barks Buss till Tranås - Ydre. Bussen utgår från Norrköping via Norsholm,
Linköping, Mantorp och Mjölby enligt inbjudan på sidan 4.
I Norrköping kan påstigning göras hos Barks Buss, Fabriksgatan 13 (där möjlighet finns att parkera
bilen under dagen) eller Resecentrum.
Kostnad: Kr 460:- för medlem och icke medlem Kr 580:-.
Anmälan till: Olov Nilsson 076-8263487 eller olov-nilsson@bredband.net och Kerstin Andersson,
070-8548850 eller giggo200@gmail.com senast 2019-05-03.
Vid anmälan ange påstigningsplats.
För mer information se http://www.gammelbynhultet.se/ och http://www.ostkaka.com/
______________________________________________________________________________

Torsdagar kl. 11.00 - 13.00, BOULE på Racketstadion, Norrköping

Torsdag 16 januari kl. 11.00 – 13.00 börjar vårens Boule på Racketstadion, Vattenverksvägen 14,
Norrköping.
Därefter ses vi samma klockslag varje torsdag fram till maj.
Du är välkommen att delta i Boulen när du vill, anmäl dig bara innan till Uno.
Vi har där en trevlig samvaro utan krav på att vi är duktiga i spelet.
Kostnad 40:-. Eget fika medtages.
Anmälan till: Uno Palmlund 070-2469293 eller uno.palmlund@gmail.com
______________________________________________________________________________
Aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Sensus.
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Tranås - Ydre med besök på Gammelbyn Hultet och Brostorps
Ostkaka, onsdag 2020-05-27
07:20
07:30
07:45
08:10
08:20
08:40

Avresa från Fabriksgatan 13, Norrköping
Avresa från Resecentrum, Hpl C3-C6, Norrköping
Avresa från Circle K, Norsholm
Avresa från Fjärrbussterminalen, Linköping
Avresa från Circle K, Mantorp
Avresa från McDonalds, Mjölby

Vi åker söder ut längs E4:an och vid Mjölby viker vi av ner mot Tranås där vi ska göra dagens första
besök på Gammelbyn Hultet där vi får göra en resa tillbaka i tiden. Vi börjar besöket med att dricka
kaffe med smörgås.
På Gammelbyn finns ett tjugotal kulturhistoriskt intressanta byggnader i ett naturskönt område
vid sjön Sommen. Här får du uppleva interiörer från den gamla bondekulturen och
industrisamhällets hantverksmiljöer. Vi gör ett besök i pälsverkstaden eller hattaffären från förr. Vi
tittar in i mor Huldas stuga och till smeden, skomakaren, bildhuggaren eller instrumentmakaren.
Unikt med Hultet är de historiska interiörerna som alla berättar sin historia om hur folk levde och
försörjde sig i det forna Sverige. Allt detta får vi berättat av byns kunniga guider.
På Norraby krog som ligger intill Tranås golfbana väntar oss nu en god lunch.
Vi fortsätter till Kvarnkulla Trädgård där vi gör ett besök hos Ann-Katrin Nilsson för att njuta av
hennes underbara trädgård. Där har hon prytt ett ”berg” på 5 000 kvm med blandade blommor i
fantastiska stensättningar. Här finns också en mindre handelsträdgård men många vackra växter
samt en inredningsbutik.
Vårt sista besök för dagen brukar vara mycket uppskattat. Vi åker till Brostorps Gård för att smaka
på den goda ostkakan. Vi kan också köpa med ostar och ostkaka från deras eget mejeri och här
finns även en presentbutik med textiler, smycken mm.
Ca 19:00 Är vi tillbaka i Norrköping
Pris: 460:- för medlem och icke medlem 580:/ person
I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, guidning
Hultet, lunch, entré Kvarnkulla, ostkaka med kaffe
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