
 
 

Bästa medlem! 
Nu är det höst på riktigt. Luften börjar bli krispig och vädret är sådär oförutsägbart som bara 

höstväder kan vara. Men vi hoppas på fortsatt tur med vädret när vi har program och är glada 

åt att kunna erbjuda dig två uteaktiviteter nu i oktober. Hoppas att vi ses! 

 

Onsdag den 20 oktober 
Tipspromenad i Bondebacka Nytt datum är 3 november 

Välkommen till årets sista ”nytta för knoppen och kroppen”.  Den här promenaden är 2,5 km 

på lättgången gångväg/stig. Som vanligt finns ett antal frågor att svara på längs vägen och du 

har chans att vinna en Trisslott. Vinnaren meddelas via sms och vinsten skickas per post. 

 

Tag gärna med egen penna, fika att avnjuta före eller efter promenaden och kanske en stol. 

Kläder efter väder! 

 

Tid för start  Kl.14.00-14.30   

 

Plats Start och mål vid Rundradiomuséet 

 

Anmälan Ingen föranmälan 

 

 

Onsdag den 27 oktober 
I von Platens fotspår 

Från Motala hamn går vi längs kanalen till Platens grav. Du får veta mer om kanalens historia, 

om ”de händer som grävde Göta Kanal”, lite om livet i Motala på 1800-talet och förstås en del 

om den gode Baltzar själv. Guidningen genomförs i samarbete med Svecia Travel. 

 

Tid kl 14.00. Vandringen tar ca 1 timme och avslutas vid Platens grav. Du tar dig 

tillbaka på egen hand. Kläder efter väder gäller förstås! 

 

Startplats vid Tullkammaren 

 

Anmälan senast 24/10 via e-post till sumotala@folkuniversitetet.se eller på till telefon 

0141-474702. Begränsat antal platser. 

 

Avgift Gratis medlemsaktivitet. Ej medlem betalar 150 kr (= medlemsavgift). 

 

       
 

I samband med alla våra aktiviteter gäller fortfarande stort eget ansvar. Vi deltar bara om vi är 

helt friska, vi håller avstånd och vi tar hänsyn till andra deltagare.  

 

       
 

Motala/Vadstena den 8 oktober 2021 

 

Hösthälsningar från styrelsen för Senioruniversitetet Motala Vadstena 

 

Vårt tillfälliga kansli finns från 23/8 i Motala Folkets Hus.  
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I samarbete med 

 
 

Hemsida: www.senioruniversitetet.net  

E-post: sumotala@folkuniversitetet.se 

http://www.senioruniversitetet.net/
http://www.senioruniversitetet.net/
mailto:sumotala@folkuniversitetet.se

