ERICSSON SENIORER
www.ericssonseniorer.org
KONTAKTINFORMATION
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com
Röstbrevlåda: 08-550 024 91
Plusgiro: 72 24 24-9

Höstprogram 2022
Anmälan görs till föreningen och tidigast den 10/8 kl. 9:00

Augusti

September

Täby Prästgårdshagar

Vandring på Skogsö, Nacka, lunch
på Saltsjö Pir och Museibesök

Tisdag 30/8 kl. 10:00 – ca 14:00
En historisk
vandring genom
vackra hagar och
ängar vid
Naturreservatet.

Tisdag 13/9 kl. 11:00 – ca 16:00
Naturreservatet Skogsö i Nacka har en spännande
historia som anknyter till den gamla farleden vid
Stäket in mot Stockholm. Vi går ca 5 km i den
omväxlande naturen på Skogsö, långa sträckor
längs havet men bitvis ganska kuperad terräng.
Därefter intas lunch på Restaurang Saltsjö Pir intill
Lännerstasundet.Vi tittar sedan in på
slagfältsmuseet Hamn som visar slaget vid Stäket
med rysshärjningarna 1719 samt Leksaksmuseet.

Reservatet omfattar ett för länet typiskt
beteslandskap med höga natur- och kulturvärden
och det utgör bara en liten del av ett
riksintresseområde med småskaligt kulturlandskap
med anor från brons- och äldre järnåldern.
Betesmarkerna består av torra ängsmarker och
skogsbeten båda är sådana landskapstyper som EU
vill bevara (därför Natura 2000-område).
Turen är ca 4 km lång o tar tre timmar inklusive alla
stopp och avslutas med en lunchrätt vid närliggande
Restaurang.
Plats: Täby Kyrkby Tågstation (Roslagsbanan).
Resväg: Påstigning vid Östra station. Roslagsbanan,
linje-27, stig av vid Täby-Kyrkby.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 15/8.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 18/8.
Ansvarig: Jan Rosbäck, 070-618 74 46.

Plats: Saltsjö Pir, Brantvägen 3, Fisksätra, samling
vid parkeringen.
Resväg: Saltsjöbanan med matarbuss från Slussen
hållplats B för färd till Fisksätra station. Kort
promenad till Saltsjö Pir. Med bil Saltsjöbadsleden
avfart till Fisksätra, strax efter centrum avfart vänster
mot Saltsjö Pir.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 29/8.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 1/9.
Ansvarig: Barbro Sahlin, 070-570 26 37.

Afternoon Tea på Sturehovs slott

Sjöhistoriska Museet

Onsdag 28/9 kl. 10:45 – 16:00

Fredag 14/10 kl. 11:00 – 14:30

Sturehovs slott erbjuder en spännande guidad
visning som startar utomhus. Under rundvandringen
får ni höra om det som hänt här sedan Sturarna, se
de unika väggmålningarna, de vackra Mariebergs
kakelugnar mm. Visningen avslutas med Afternoon
tea som dukas upp i slottets vackra salonger, med
en trevlig blandning av snittar, scones, kex, ostar,
clotted cream, lemoncurd, marmelader, kakor,
bakverk och chokladtryfflar.

Vi samlas i entrén där en guide tar hand om oss och
ger oss en intressant och spännande rundtur
museets "guldkorn" som tar c:a 45 minuter. Därefter
kan vi. själva gå runt på museet kommande timme
och fördjupa oss mer i dess rika innehåll. Bl.a. så har
man en intressant utställning som visar "500 år med
Svenska flottan".
Samling sker kl. 11:00 vid entrén där vi delar upp oss
i 2 grupper om max 25 personer per grupp.
Visningen börjar kl. 11:15 så kom i god tid. Visningen
tar ca 45 minuter.
Kl. 13:00 samlas vi åter vid entrén och går
gemensamt till en lunchrestaurang i närheten.

Plats: Samling vid cityterminalen kl. 10:45.
Se busstavlan för exakt plats.
Resväg: T-bana till T-centralen.
Avgift: 350 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 12/9.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 15/9.
Ansvarig: Marina Hellstrand, 076-336 11 19.

Oktober

Plats: Sjöhistoriska, Norra Djurgården,
Djurgårdsbrunnsvägen 24.
Resväg: Buss 69 (Djurgårdsbrunn) går från
Centralen (vid Åhléns) och stannar precis utanför
Sjöhistoriska.
Avgift: 200 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 26/9.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 29/9.
Ansvarig: Dick Arrefelt, 070-283 84 59.

Lunchträff med dans

Kungliga Väntsalen
Torsdag 20/10 kl. 13:15 – 14:15

Onsdag 5/10 kl. 13:00 – 16:30

Missa inte chansen att träffa gamla och nya kamrater
från Ericsson för en trevlig eftermiddag med lunch
och dans till levande orkester. Varmrätt med 1 glas
vin eller öl/vatten samt kaffe med kaka ingår. Övriga
drycker betalar du själv till självkostnadspris. Lotteri.

På Stockholms centralstation finns en av stans
hemligaste vrår. Bakom en pampig dörr i ändan av
centralstationen ligger den kungliga väntsalen med
en inredning som påminner om en svunnen tid,
gamla ståtliga möbler, högt i tak, vackra
väggmålningar och inredningsdetaljer.
Visningen tar ca 1 timme.

Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen. Utgång mot
Hägerstensåsen, eller buss 147 från Liljeholmen till
Sedelvägen.
Avgift: 225 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 19/9.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 22/9.
Ansvarig: Dick Arrefelt, 070-283 84 59.

Plats: Stockholms Centralstation.
Samling vid Kompassen/ringen i Centralhallen.
Resväg: Alla vägar bär till Centralen.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 3/10.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 6/10.
Ansvarig: Barbro Sahlin, 070-570 26 37.
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Betalning: Föreningen tillhanda senast 27/10.
Ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Vill ni se en stjärna? av Mattias Enn
Måndag 24/10 kl. 13:00 – 15:00

Filmvisning av Anders Hanser

Estradören Mattias Enn sjunger och berättar om
filmstjärnan och revyprimadonnan Zarah Leander
och Sverige. Vi följer hennes debut, filmåren och
comebacken. Vid pianot: Carina E Nilsson.

Onsdag 16/11 kl. 11:00 – ca kl. 12:45

Jenny och
Jussi
Visningen
arrangeras
tillsammans med
Radioveteranerna.
Den första filmen skildrar den "svenska näktergalen"
Jenny Lind (1820-1887) som blev en av världens mest
hyllade operasångerskor. Hennes liv skildras genom
efterlämnade brev och samtida tidningsklipp.
Vår andre megastjärna, Jussi Björling, efterlämnade
ett stort antal ljudinspelningar. Jussis tre barn
berättar om sin pappa ute på Siarö i Stockholms
skärgård där Jussi älskade att vara.

Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen
Resväg: Se 5/10, Lunchträff med dans.
Avgift: 275 kr.
inkl. kaffe med bulle efter föreställningen.
Vin finns till försäljning.
Anmälan till föreningen: Senast 10/10.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 13/10.
Ansvarig: Per Hallonquist, 072-574 62 79.

Plats: Biografen Grand, Sveavägen 45
Resväg: T-banans gröna linje till Rådmansgatan,
uppgång Tegnérgatan.
Avgift: 125 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 31/10.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 3/11.
Ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

November
VRAK – Museum of Wrecks
Torsdag 10/11 kl. 11.00 – 11.45
Lunch för alla kl. 12:15 – 13:30
Torsdag 10/11 kl. 13.30 – 14.15

Visning av Scenkonstmuseet
Onsdag 23/11 kl. 14:00-16:00

Strax intill Dramaten ligger Scenkonstmuseet i det
vackra Kronobageriet med anor från 1600-talet. Här
finns en samling föremål som byggts upp under mer
än 100 år som scenografimodeller, teaterdockor,
scenkostymer, instrument och bildkonst. Vi går en
guidad visning som avslutas med gemensamt kaffe
och dopp.

Gemensam lunch på Vrak Café och Bar.
Vrak är det första museet i världen som helt och
hållet fokuserar på det marinarkeologiska kulturarvet
i Östersjön. Genom den guidade turen får vi en
övergripande kunskap om museet och
utställningarna.
Plats: Museet ligger på Djurgårdsstrand 17
(f.d. Djurgårdsvägen 50) på Djurgården.
Samling i entrén till muséet.
Resväg: Buss 67 (Blockhusudden) från Odenplan,
hållplats Liljevalchs/Gröna Lund. Spårväg City, Linje
7, från T-centralen, hållplats Liljevalchs/Gröna Lund.
Avgift: 200 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 24/10.
OBS! Det finns två tidpunkter, ange vilken du vill
gå på.

Plats: Scenkonstmuseet, Sibyllegatan 2
Resväg: T-bana Östermalmstorg eller
buss/spårvagn till Nybroplan.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 7/11.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 10/11.
Ansvarig: Barbro Sahlin, 070-570 26 37.
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December

Allmän information

Julbordskryssning till Åland

Medlemsavgiften är 150 kr. Medlem får ta med
maka/make eller sambo på samtliga aktiviteter.
Ändringar och tillägg till programmet meddelas via
hemsidan: www.erissonseniorer.org

Tisdag 6/12 kl. 9:45-19:25

Om du har ändrat adress, telefonnummer eller epostadress, var vänlig och anmäl detta till
föreningens e-post-brevlåda
ericssonseniorer@gmail.com
eller röstbrevlådan 08-550 024 91.

Anmälan
Anmälan/avanmälan till aktiviteter görs till
föreningens e-postadress eller röstbrevlådan.
Vid anmälan ange eventuell specialkost.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig.

OBS! Medtag legitimation.
Julbordet intages efter embarkering
Efter måltiden kan du ta del av shopping och
nöjesutbud eller ta ett varv på dansbanan.
Plats: Samling kl. 9:45 vid Cityterminalen.
Resväg: T-bana till T-centralen.
Avresa: Buss Viking Line kl. 10:00.
Avgift: 350 kr.
Anmälan till föreningen: 31/10.
Betalning: 3/11.
Ansvarig: Marina Hellstrand, 076-336 11 19.

OBS – anmälan får göras tidigast 10/8 kl. 09:00.
Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid
oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.
Observera att anmälningarna kan ta upp till 4
arbetsdagar att besvara.
Om du är beroende av specialkost (t.ex. glutenfri
kost, har allergiproblem eller är vegetarian, etc.),
måste du anmäla detta vid anmälan till aktiviteten.

Svenska kvinnliga pionjärer
Torsdag 15/12 kl. 13:00 – 15:30

Betalning
Betalning görs till Plusgiro 72 24 24-9.
Ange aktivitetens datum och benämning.
Betalning ska inte ske förrän ditt deltagande
bekräftats. Aktiviteten ska vara betald senast vid
angivet sista betaldatum.

Eva-Karin Gyllenberg, mångårig journalist på
Dagens Nyheter, kom i fjol ut med boken "Svenska
kvinnliga pionjärer - från Agnes till Wilhelmina", en
bok som hyllades av kritikerna. I boken porträtteras
40 svenska kvinnor, som var pionjärer inom olika
områden: konst, kvinnokamp, företagande, idrott,
mode, utbildning med mera. Hör Eva-Karin berätta
om nio av dessa kvinnor under en inspirerande
timme.

Villkor för återbetalning
Återbetalning av avgift kan bara ske om det inte finns
några bokade kostnader, t.ex. resor eller måltider,
vilka är bindande för föreningen.
Avgifter, som är 100 kr eller lägre, återbetalas
inte.

Styrelseledamöter
Gunnar Nyström, ordförande
Marina Hellstrand, viceordförande
Per Hallonquist, sekreterare
Gunvor Hertz, kassör
Barbro Sahlin, ledamot
Hana Påhlman, webbansvarig
Jan Rosbäck, ledamot
Jan Stellan, ledamot
Rickard Arrefeldt, ledamot

Kaffe och smörgås
serveras efter
föredraget.

Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: Se 5/10, Lunchträff med dans.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 28/11.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 1/12.
Ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.

070-533 92 19
076-336 11 19
072-574 62 79
076-119 46 08
070-570 26 37
076-580 67 99
070-618 74 46
070-221 99 33
070-283 84 59

Revisorer
Christina Boström
Christer Eklund

Valnämnd
Styrelsen

4

070-733 84 42
070-518 17 34

