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Det är ett evigt huvudbry att hitta ytterkläderna som både skyd-
dar mot kylan och samtidigt inte förvandlas till en svettbastu 
efter några kilometer på cykeln. Men jag gillar min mockajacka 
(40 spänn på loppis i Hälsingland) trots att den är i akut behov 
av omfodring.

Om ni inte ännu har varit inne på konst-
hallen och tittat på Ulf Lernhammars fina 
bilder, gör det! Jag ramlade in där efter 

en stojig barnworkshop och fann några 
minuters sinnesfrid.

Jag älskar min ytterrock som jag köpte in på Kompaniet förra 
året. Italiensk, snygg och elegant. Om jag vill (och vågar) kaxa 
mig så har jag hatt på huvudet. Ibland kan jag känna mig lite 
utklädd men då tänker jag – Va fasen, hur snyggt på en skala 
1 till 10 är mössa egentligen?

Jag ska roa mig med att på fredagen titta på bilder från Tibet, en 
kompis i Stockholm  ska visa sina bilder från en resa där. Och 
på lördag så är det opera från Metropolitan Opera i New York på 
bion i Nora. Någon som vill hänga på? 

Jag går såklart till Örebro 
Kårhus! Bästa stället i stan. 
Om jag befinner mig lite mer 
centralt så går jag till Satin.

Satins nya klubb Tidens 
Tempo har premiär.

VECKANS NÖJESPANEl

Kylan har kommit. Vilket är det bästa höstplagget? 

Det jag helst vill göra är att få gå och titta på dans. Modern 
som klassisk. Det känns ibland som ett otroligt uppdämt behov 
när man bor utanför en storstad. 

 Felan! En gång i månaden i berättarladan i Wadköping. För alla 
möjliga olika polskedanser.
 

Vart går du om du vill dansa? 

Vilket är ditt bästa nöjestips inför helgen?

NiKlas 
leNNartssoN

kårhuschef och musiker

MagNus 
WetterholM
skådespelare och konstnärlig 

ledare för Stadra Sommarscenkonstnär 

ulriKa 
liNder

Jag köpte ett par nya dr. Martens härom  
dagen, det kommer bli mina höstkängor, 
sen är det väl alltid bra med en snygg 
tjocktröja.

turnering I helgen kommer 
människor från hela Sverige 
till Hallsberg för att tävla i 
konsten att bygga ordflätor. 

Ordspelet Wordfeud har stora 
likheter med Alfapet. Man spelar 
mot varandra via telefoner och på 
nätet finns hemsidor där spelare 
kan möta varandra i olika turne-
ringar. Det är på en sådan sida 
som en av arrangörerna bakom 
SM, Tomas Hagenfors, har spelat 
under flera år. Ofta mot samma 
personer i match efter match, 
utan att de någonsin har träffats 
på riktigt. 

 – I helgens SM får folk som 
kan ha spelat mot varandra under 
flera år äntligen träffa varandra, 
berättar han.  

Spelar på biblioteket
Tillsammans med vännen och 
bibliotekarien Thomas Madsen 
har han bjudit in till svenska mäs-
terskapet i Wordfeud. I helgen 
drabbar ett trettiotal kombat-
tanter från olika delar av landet 
samman på Hallsbergs bibliotek. 
Rustade med varsin telefon och 
med en tickande schackklocka 
emellan sig möts de tävlande un-
der trettio minuter långa spelom-
gångar. 

– Den tickande klockan ger 
en rätt bra puls, säger Tomas 
Hagenfors.

Själv fastnade han för 
spelet på grund av sitt 
stora språkintresse. 
Tidigare har han varit en 
mycket engagerad luffar-
schacksspelare och vunnit 
titeln som svensk mästare 
hela fem gånger. Men nu är 
det i stället Wordfeud 
som gäller. 

– Jag undervi-
sar i språk, har 
alltid löst kors-
ord och gillat att 
spela Alfapet. 
Mitt intresse för 
språk gör att jag 
tycker att Word-
feud är jätteroligt, 
säger han. 

Samtidigt som SM 
pågår kommer delta-
garna att bilda Svenska 
Wordfeudföreningen.

– Vi blir ett förbund 
som kan arrangera fler 
evenemang. Kanske blir 
det fler liveturneringar 
framöver, säger Tomas 
Hagenfors. 

Klara Olander 
klara.olander@etc.se
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Tomas Hagenfors ser fram emot SM i Wordfeud.

i helgeN aVgörs Wordfeud-sM i hallsBerg: ”fÅr ÄNtligeN trÄffa VaraNdra” 


