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Välkommen till HRF Örebro 

Vår förening är nu inne på sitt åttioförsta år och 

medlemsregistret visar att vi för närvarande har 254 

medlemmar i alla åldrar. Vi hoppas att vi ska bli ännu 

fler. Kanske du kan värva en ny medlem? 

Vårt medlemsblad har fått ett nytt utseende och 

omfattar nu aktiviteter för hela terminen. Några är 

distriktsgemensamma och några är lokala.  

Välkommen med i vår gemenskap och ta gärna med en 

anhörig eller vän! 

Örebro januari 2020 

Birgitta Svensson 

Ordförande 

 

Caféträffar dagtid i Örebro 

Första måndagen varje månad kl. 15.00 (3 februari, 2 
mars, 6 april, 4 maj) 
Sveas konditori, Stortorget 
Säsongsavslutning den 1 juni kl. 15.00 på 
Stadsträdgårdens café. 
Välkomna! Ingen föranmälan. 
 

 



Caféträffar kvällstid i Örebro 

Andra torsdagen varje månad kl. 18.00 (13 februari, 12 
mars, 9 april, 14 maj) 
Hälls konditori, Engelbrektsgatan 
Säsongsavslutning söndag den 7 juni kl. 13.00 i 
Stadsträdgårdens café.  
Välkomna! Ingen föranmälan. 
 

Mars 

Träff för nya medlemmar 

Måndagen den 30 mars kl. 18-20 
Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro 
Vi bjuder på fika. Ta gärna med en anhörig eller vän. 
Anmälan senast 26 mars. Se rutan längst ned i bladet. 
 

Årsmöte 

Lördagen den 14 mars kl. 14-17. 
Restaurang Svampen 
Program: Rolf Berg, som varit anställd inom 
Försvarsmakten, föreläser om ” Mitt liv i internationellt 
fredsarbete”. Årsmötesförhandlingar. 
Vi bjuder på fika. Lotteri med fina priser. Anmälan 
senast 9 mars. Se rutan längst ned i bladet. 
 

 



Några ord från Lena Wiklander, 
distriktsordförande 
 
God fortsättning på år 2020 till alla i distriktet! 
En nyhet för i år är att Marianne Persson, som varit vår 
kanslist i 10 år 
gick i pension vid årsskiftet.  Vi tackar Marianne för mycket 
gott arbete och önskar henne lycka till i fortsättningen.  Sif 
Bjarnason är vår nya kanslist på halvtid 
och finns för det mesta på plats måndag till torsdag.  Sif har 
hörselnedsättning och använder Cochlea implantat (CI) på 
båda öronen. Vi önskar Sif välkommen  
och lycka till med arbetet på vårt kansli. 
 

Lena Wiklander 
 

Gemensamma aktiviteter för HRF 

Örebrodistriktet 

Kurser hos ABF 

Kurs i datakunskap/smartphone/Ipad 
Örebro start måndagen den 24 februari kl. 09.00 – 11.30. ABF 
Fredsgatan 18.  
Kumla start fredagen den 28 februari kl. 09.30 – 11.30. ABF 
Kumla, Skolvägen 10 – 12.  
Deltagaravgift: 650 kr  
(Kursen kostar normalt 850 kr men är subventionerat för 
medlemmar med 200 kr.) 
Kurserna går 10 gånger. Ledare är Fredrik Alvelöv. Anmälan 
snarast till kansliet, se rutan längst ner. 
 



Kurs i teckenspråk för nybörjare 
Örebro start tisdagen den 25 februari kl. 17.00 – 18.30. ABF 
Fredsgatan 18.  
Deltagaravgift: 650 kr  
(Kursen kostar normalt 850 kr men är subventionerat för 
medlemmar med 200 kr.) 
Kursen går 10 gånger. Ledare är Sara Rasmussen.  
OBS! Anmälan sker snarast till ABF: Anna Öjebrandt 070-
6015511 eller anna.ojebrandt@abf.se 

 

Bowlingkvällar i Kumla 

Då Strike C/o i Örebro har stängt tills i höst pga flytt, så 

kör vi bowling i Kumla.  

Dag:  onsdag 26 februari 
 onsdag 25 mars  
Tid:  18:30-19:30 
Plats: Kumlahallen, Villagatan 38, 

Kumla 
Pris: Endast 20 kr/medlem 
Anmälan senast en vecka innan (18/2 

och 17/3) till Jonas Olsson via e-post 

jonasol@hotmail.com eller 0709 38 52 

57 (sms).  

Max 12 platser så först till kvarn gäller. Vi måste boka 

minst 2 banor för att det ska bli av. Är vi färre än 8 

deltagare så ställs det in.  

Samling 15 minuter innan för byte av skor och val av klot.  



Samåkning från Örebro:  

Meddela mig om ni kan ta bil och passagerare. Ni som 

inte har bil meddela mig om du vill åka med. Så ska vi 

försöka få ihop det. Ni som åker med får betala föraren 

en symbolisk summa.  

Teater 

Fjugesta, Sparbanksbörsen 
”Tjocka släkten” 
Söndagen den 16 februari, klockan 13:00 (Insläpp från 12:30) 
och 
Lördagen den 22 februari, klockan 18:00 (Insläpp från 17:30) 
Sparbanksbörsen, Vallgatan 42, Fjugesta 
Entré 300 kronor (inkl varmrätt och kaffe med kaka). 
Föreställningen är textad.  
Seniorgruppen spelar ännu en fars av Gideon Wahlberg. 
Anmälan senast 10 februari. Se rutan längst ner i bladet.  
 
Lerbäck, Lerbäcks teater 
”Blåsväder i Svartvattnet” 
Lördagen den 25 april kl. 18.30 
Lerbäcks teater i Lerbäck 
Trerättersmiddag samt kaffe kostar 745 kr per person. 
Medlemmar betalar 650 kr. 
Hörslinga finns. 
Vi har bokat 20 biljetter till den nyskrivna farsen. Samåkning i 
buss. Anmälan senast 8 april. Se rutan längst ned i bladet. 

 

 

 



Vandring i Dovrasjödalen 

Söndagen den 26 april kl. 11.00, samling vid norra 
parkeringen. 
Vi kommer att vandra mellan 5 och 10 kilometer beroende på 
vilken slinga vi väljer. 
Samåkning i egna bilar. Medtag egen matsäck! Anmälan 
senast den 19 april. Ange om ni vill samåka. Se rutan längst 
ned i bladet. 
 

Vandring på Bergslagsleden 

Söndagen den 24 maj kl. 11.00, samling vid parkeringen, 
Blankhults gamla skola.  
Rundslingan vid Blankhult är ca 9 km och tar ungefär 3 timmar 
att vandra. Samåkning i egna bilar. Medtag egen matsäck! 
Anmälan senast den 17 maj. Ange om ni vill samåka. Se rutan 
längst ner i bladet.  

 

Studiebesök på Stenarbetsmuseet i 

Hällabrottet 

Onsdagen den 13 maj kl. 17.30. Vi guidas i Yxhults 

stenarbetsmuseum och Yxhults kontor med det berömda 

marmorgolvet. Vi bjuder på korvgrillning och kaffe med 

dopp. Guidning kostar 40 kronor. Anmälan senast 5 maj. 

Ange om ni vill samåka. Se rutan längst ner i bladet.  

 

 



Höstupptakt 29 augusti 

Lördagen den 29 augusti kl. 10.00 samlas vi på torget i 
Karlskoga vid Alfred Nobels staty. 
Vi tar en kort promenad för att titta på vår vackra 
träkyrka från 1586 (guidning). 
Sedan besöker vi församlingshemmet där vi dricker en 
kopp kaffe och lyssnar till Anne-Marie Käll som läser 
dikter för oss ur sin egen samling. 
Nästa besök gör vi på vår konsthall (guidning). 
Som sista punkt äter vi lunch på restaurang Strandkanten 
som ligger vid Möckelns strand. 
PS. De fyra första besöksobjekten ligger alla på bekvämt 
gångavstånd från varandra. DS.  
Anmälan senast 22 augusti. Se rutan längst ner i bladet.  
 

Anmälan till aktiviteter görs till kansliet i 

Mellringe:  

Kanslist: Sif Bjarnason 
E-post: hrf-t-lan@bahnhof.se 
Telefon: 019-6732160 (mån-tors kl. 
9-12) 
Mobil/sms: 073-062 93 67 
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