ERICSSON SENIORER
www.ericssonseniorer.org
KONTAKTINFORMATION
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com
Postadress: Ericsson Seniorer, c/o Torvald Lundmark
Törestigen 4, 141 41 Huddinge
Röstbrevlåda: 08-5500 2491

Vårprogram 2015
Anmälan görs till föreningen och tidigast den 15/12 kl. 9:00

Januari
Uppstartsträff
Onsdag 14/1 kl. 17:30 – 21:00
Välkomstdrink, varmrätt inkl. ett
glas vin eller öl/vatten, kaffe och
kaka.
Dans till Arne Fernlöfs orkester.
Förfriskningar serveras till
självkostnadspris.
Plats: Medborgarhuset,
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen, utgång
mot Hägerstensåsen, eller buss 147 från
Liljeholmen till Sedelvägen.
Avgift: 175 kr.
Anmälan till föreningen: senast 29/12.
Betalning: föreningen tillhanda senast 2/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

Scania fordonsmuseum
Tisdag 27/1 kl. 10:30 – 12:00
Tisdag 27/1 kl. 13:30 – 15:00
Marcus Wallenberg-hallen är
Scanias fordonsmuseum och
besökscentrum i Södertälje.
Museet är döpt efter den
framlidne finansmannen
Marcus Wallenberg, som
bidrog till att utveckla Scania
från 1930-talet och fram till 1970-talet. I
fordonsmuseet finns en rad äldre fordon som tidigare
varit i bruk. Bland annat återfinns ett exemplar av
den första serietillverkade svenska personbilen från
år 1903. Här finns även järnvägsvagnar som tillhört
Statens Järnvägar, och trafikerade svenska
järnvägar under 1800-talets slut till början av 1900talet. De utställda objekten har återställts till
ursprungligt skick. Lite mindre än hälften av museet
består av nyare fordon som tillverkats under 2000talet.
Föreningen bjuder på lunch kl. 12:30.

Mer information:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marcus_Wallenberghallen
Plats: Nyköpingsvägen 33 i Södertälje.
Resväg: Pendeltåg till Södertälje centrum, byte till
buss 753 mot Hovsjö. Stig av vid Scanias
huvudkontor, Nyköpingsvägen 33. Gå cirka 150
meter till Marcus Wallenberg-hallen. Restid cirka en
timme från Stockholm C.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 12/1.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken tid du vill gå.
Betalning: föreningen tillhanda senast 15/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

Februari
Gudomliga Indien
Måndag 2/2 kl. 10:45 – ca 12:45
Måndag 2/2 kl. 12:45 – ca 14:45
Följ med på en resa till
Indien genom Anders
Hansers kameraöga.
Berättare är Per J
Andersson, grundare
av tidningen Vagabond
och van Indienresenär.
Hemsida:
www.hanser.se
Plats: Kommendörsgatan 28.
Resväg: T-bana till Östermalmstorg, utgång
Sibyllegatan.
Avgift: 140 kr inkl. ett glas vin.
Anmälan till föreningen: senast 19/1.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken tid du vill gå.
Betalning: föreningen tillhanda senast 22/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62.

Prima & Anders Linder

Lunchträff med dans

Onsdag 18/2 kl. 12:00 – 14:30
Välkommen till lunchkonsert på Engelen.
Ett All Star Band med
sex medlemmar, som
spelar jazz. I repertoaren finns stycken av
Louis Prima, Povel
Ramel, Owe Törnqvist,
Count Basie, Glenn
Miller m.fl. En härlig
scenshow med fullt ös!
Plats: Engelen, Kornhamnstorg 59 B,
Gamla Stan.
Resväg: T-bana till Gamla Stan.
Avgift: 275 kr.
Ingår: varmrätt inkl. ett glas vin eller starköl, kaffe
och show.
Anmälan till föreningen: senast 2/2.
Betalning: föreningen tillhanda senast 5/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

Torsdag 12/3 kl. 13:00 – 16:30
Lunch inkl. öl/vatten, kaffe och kaka.
Lotteri.
Dans till Wahlén & Segeblads
orkester.
Du som inte gillar kött, beställ fisk
eller vegetariskt vid anmälan.
Förfriskningar serveras till
självkostnadspris.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 14/1, Uppstartsträff.
Avgift: 130 kr.
Anmälan till föreningen: senast 23/2.
Betalning: föreningen tillhanda senast 26/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller
Gunnel Backman, 070-646 39 28.

Besök på Klara Soppteater
Onsdag 18/3 kl. 11:15 – 13:15
Vi kommer till dukat bord
med soppa och bröd samt
kaffe och kaka, klara att äta.
Klockan 12:00 är det en
timmes underhållning.
Plats: Samling utanför
entrén Drottninggatan 34 för
utdelning av biljetter.
Resväg: T-bana till T-Centralen, utgång Sergels Torg.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 2/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 5/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Anna-Britt Albertsson, 070-698 98 11.

Mars
Årsmöte
Torsdag 5/3 kl. 14:00 – 16:00
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
Efter mötet serverar
föreningen landgång, ett
glas vin, öl/vatten, kaffe och
kaka. För att beställa
förtäring behöver vi som vanligt en anmälan.
Motion till årsmötet ska vara föreningen tillhanda
senast den 31/1.
Årsmöteshandlingarna publiceras senast två veckor
före mötet på föreningens webbplats.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 14/1, Uppstartsträff.
Avgift: Medlem avgiftsfritt, ej medlem 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 16/2.
Betalning: föreningen tillhanda senast 19/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 70 93.
OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till
årsmötet.
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Vårfest

April

Torsdag 23/4 kl. 17:00 – 22:30
Välkomstdrink, trerättersmeny med 2 glas vin eller
öl/vatten samt kaffe. Övriga
drycker betalar du själv.
Dans till Zethzons trio.
Plats: Restaurang Lövholmen,
Lövholmsgatan 2, Gröndal.
Resväg: T-bana eller Tvärbanan till Liljeholmen, ca 200 m
promenad mot Gröndal.
Avgift: 325 kr.
Anmälan till föreningen: senast 7/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 9/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

Återkommande naturvandringar och
cykelturer
Första vandringen är planerad att genomföras i
april.
Vi går spår i stockholmstrakten, som
är mellan 8 och 16 km, ibland i
kuperad terräng. Till och från spåren
tar vi oss med SL.
Cykelturerna genomför vi också i
stockholmstrakten och de är mellan
40 och 60 km. Varken vandringarna
eller cykelturerna är f.n. planerade i detalj, då de är
beroende av väder och SL:s tidtabell. Vi tar fika- och
grillpauser.
För att komma med på Hans ”Hurtbullelista”, skicka ett
mejl till hans@nihlen.nu så kommer du att erhålla mejl
när de kommer att ske.
Ingen avgift.
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39.

Maj
Resa - Kroatien med Vrsar
4 dagar i början av maj. Vissa justeringar kan ske
i planen, deltagarna
kommer att få
information.
Istrien är en halvö, som
ligger i den nordligaste
delen av Adriatiska havet
och det har blivit ett
mycket populärt resmål.
Naturen är vacker och havet frestande turkosblått.
Landskapet är inbjudande med vinodlingar,
lantgårdar, pittoreska byar och medeltida städer.
Dag 1. Vi flyger från Arlanda till Ljubljana. Väl på
plats möts vi av vår buss, som tar oss till Vrsar och
vårt hotell Resort Belvedere, där vi bor 3 nätter.
Hotellet ligger fantastiskt vid havet med
promenadavstånd till ortens stadskärna. Dagen
avslutas med en gemensam middag på hotellet.
Dag 2. Nu är det dags att utforska området kring
Vrsar. Vi åker upp till den charmiga bergsbyn
Motovun, Istriens mest välbevarade medeltidsstad.
Den är präglad av den venetianska tiden. Istrien är
känt för sin tryffel och vi ska bege oss hem till
familjen Karlic, som berättar om sin verksamhet.
Deras tryffel håller mycket hög klass, både den
svarta och vita. Här äter vi lunch och får en
gastronomisk upplevelse i tryffelns tecken.
På eftermiddagen kan man koppla av vid hotellet
eller ta strandpromenaden till stadskärnan.
Middag på hotellet.
Dag 3. Denna dag tar vi bussen till Rovinj. Där går vi
ombord på båten som ska ta oss genom Limskikanalen, en tur på ca en timme. Landskapet
påminner om norska fjordar. Efter båtturen kör
bussen oss till Vodnjnan, där vi ska äta lunch. Vi
besöker familjen Milan, som arbetar inom agroturismen. All mat som serveras har de själva

Besök i Hedvig Eleonora kyrka
Onsdag 8/4 kl. 11:00 – 13:00
Onsdag 15/4 kl. 11:00 – 13:00
Kyrkan är belägen vid
Östermalmstorg och
grundlades 1669 men arbetet
avstannade dock snart på
grund av brist på pengar.
Några år senare uppfördes
en liten provisorisk träkyrka
vid Storgatan, nära
Artillerigatan. 1672 skildes
Ladugårdslandet från S:t Jacobs församling och blev
eget pastorat med Amiralitetskyrkan som medelpunkt
och amiralitetspredikanten som pastor under
överinseende av kyrkoherden i S:t Jacob. Byggandet
av den nya kyrkan återupptogs 1725 och kyrkan
invigdes den 21 augusti 1737.
Efter visningen går vi och dricker kaffe med kaka.
Plats: Storgatan 2.
Resväg: T-bana till Östermalmstorg, utgång
Sibyllegatan.
Avgift: 75 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 23/3.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken tid du vill gå.
Betalning: föreningen tillhanda senast 26/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.
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producerat. På sin gård har de tillverkning av
parmaskinka.
På eftermiddagen har vi fri tid i Rovinj. Kanske lockar
ett besök i den högt belägna S:ta Eufemiakyrkan,
shopping i de smala gränderna eller bara njuta av
utsikten nere vid hamnen.
Middag på egen hand i Rovinj denna kväll. Därefter
går bussen tillbaka till hotellet.
Dag 4. Vrsar – Ljubljana – hem. Vi har god tid på oss
att njuta av hotellets frukostbuffé. Runt lunchtid har vi
packat våra väskor och tar plats i bussen. På kvällen
lyfter vårt flyg mot Stockholm igen.
Ingår i resan: flyg, 3 nätter i tvåbäddsrum (enkelrum
1000 kr tillägg), utflykter, busstransporter, guidning,
2 middagar, 3 frukostar. Eventuella måltidsdrycker
och avbeställningsskydd tillkommer.
Avgift: cirka 6995 kr.
Anmälan till föreningen: senast 12/1.
Betalning: betalning ska ske till resebyrån mot
faktura.
Aktivitetsansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

Allmän information
Medlemsavgiften är 120 kr.
Medlem får ta med maka/make eller sambo på
samtliga aktiviteter.
Ändringar och tillägg till programmet meddelas via
hemsidan.

Anmälan
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-postadress eller röstbrevlådan. OBS att nya rutiner
gäller – anmälan får göras tidigast 15/12 kl 9:00.
Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid
oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.

Betalning
Ange aktivitetens datum och benämning.
Betalning görs till Plusgiro 72 24 24-9.
Betalning ska inte ske förrän ditt deltagande
bekräftats.
Aktiviteten ska vara betald senast vid angivet sista
betaldatum. Beakta att betalning med
betalningsorder via brevlåda tar ca tre arbetsdagar.

Lovadalen
Tisdag 19/5 kl. 8:15 – 17:00
En heldagsutflykt till en
gruvbygd i Sörmland.
Vår guide kommer också
under dagen att spela
rollen av ”malmvaskerskan Lova”, en person som
levde i Åkers bergslag för
100 år sedan.
Vi besöker Åkers Styckebruk, får förmiddagskaffe
med smörgås. Sedan blir det guidning av bruket och
bruksmuseet. Därefter besöker vi ett naturreservat,
ett kalkbrott (Sörmlands Dalhalla) och Solviks gamla
skola.
Lunch äter vi i värdshuset vid Skottvångs gruva. Där
får vi sen uppleva ett historiskt spel av ”gruvfogden
Granberg” och ”malmvaskerskan Lova”.
Hemfärd påbörjas vid 15-tiden och vi är tillbaka i
Stockholm ca kl. 17:00.
Lokaliteterna är handikappanpassade.
Avfärd: Cityterminalen kl. 8:15.
Avgift: 475 kr.
Anmälan till föreningen: senast 27/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 30/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70.

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.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar publiceras senast två veckor
före mötet på föreningens webbplats.

Styrelse och funktionärer
Styrelseledamöter
Torvald Lundmark, t.f. ordförande
Yvonne Silén, vice ordförande
Anna-Britt Albertsson, sekreterare
Gunvor Hertz, kassör
Ellen Ahrent
Stig Bernholm
Jan Gars
Aris Graufelds
Gunnar Nyström
Jan Stellan

070-555 70 93
073-552 30 91
08-711 98 11
08-93 75 12
08-19 13 23
08-19 17 55
08-778 46 97
08-590 307 12
070-533 92 19
070-221 99 33

Adjungerad till styrelsen
Arne Hultman

Picknick i Tantolunden

08-99 72 83

Revisorer

Torsdag 28/5 kl. 12:00
Samling T-bana Zinkensdamm.
Matsäck och dryck medtas. Femkamp
med vinster. Ingen anmälan, ingen
avgift. Ansvarig: Stig Bernholm,
070-512 25 62.

Erik Hoving
Sten Grusell

Valnämnd
Vakant
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08-777 55 34
08-650 41 96

