ERICSSON SENIORER
www.ericssonseniorer.org
KONTAKTINFORMATION
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com
Postadress: Ericsson Seniorer, c/o Aris Graufelds
Båtbyggarvägen 3, 194 91 Upplands Väsby
Röstbrevlåda: 08-550 024 91

Vårprogram 2016
Anmälan görs till föreningen och tidigast den 14/12 kl. 9:00

Januari

Februari

Uppstartsträff

Vinprovning nr 1

Onsdag 13/1 kl. 17:30 – 21:00
Välkomstdrink, varmrätt inkl. ett glas vin eller
öl/vatten, kaffe och kaka. Övriga
drycker till självkostnadspris.
Dans till Arne Fernlöfs orkester.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen,
utgång mot Hägerstensåsen, eller
buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
Avgift: 200 kr.
Anmälan till föreningen: senast 4/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 7/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

Tisdag 2/2 kl. 18:00 – ca 21:00
Vid vårens första vinprovning
kommer vi att prova amerikanska viner. Till vinprovningen
serveras en lättare förtäring.
Plats: Åttingen, Reimersholme. Vi träffas på
Reimersholmsgatan 45 i en gammal sprittank,
som idag är en K-märkt byggnad.
Resväg: Buss 54 från Fridhemsplan eller buss
66 från Södra station, Swedenborgsgatan. Den
tar dig till ändhållplatsen på Reimersholme, där
du går ca 50 m tillbaka och är framme vid
Åttingen. Buss 54 och 66 kan även tas från
Hornstull mot Reimersholme.
Avgift: 180 kr.
Anmälan till föreningen: senast 18/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 21/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Jan Stellan, 070-221 99 33.

Brännvinskungen
Onsdag 27/1 kl. 14:00 – 15:30
Rozita Auer berättar om
”Brännvinskungen”, som startade
vin- och spritfabriken på
Reimersholme och utrustade den
med ny modern teknik. Han byggde
upp ett brännvinsimperium i slutet
på 1800-talet.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
Resväg: Se 13/1 Uppstartsträff.
Avgift: 110 kr inkl. kaffe och kaka.
Anmälan till föreningen: senast 11/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 14/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Besök på Casino Cosmopol
Måndag 8/2 kl. 13:00 – 15:00
Vi får en visning av det internationella kasinot,
ägt av Svenska Spel, och därefter en lättare
lunch med måltidsdryck i kasinots
matsal.
Legitimation krävs.
Plats: Kungsgatan 65 (bredvid
Oscarsteatern).
Resväg: T-bana till T-centralen eller till
Hötorget.
Avgift: 160 kr.
Anmälan till föreningen: senast 25/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 28/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Ellen Ahrent, 070-571 35 63.

Avgift: 130 kr.
Anmälan till föreningen: senast 10/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 14/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller
Gunnel Backman, 070-646 39 28.

Filmvisning hos Anders Hanser
Tisdag 16/2 kl. 10:45 – ca 12:45
Måndag 22/2 kl. 12:45 – ca 14:45
Se filmer om ”Sveriges Världsarv”, ”Flammande
Guld - Sareks natur i höstskrud”, ”Venedig”,
”Världsarv i Italien” samt ”Om Ferdinand
Boberg”. Samtliga filmer är i panoramaformat.
Hemsida: www.hanser.se
Plats: Kommendörsgatan 28.
Resväg: T-banan till
Östermalmstorg, utgång
Sibyllegatan.
Avgift: 160 kr inkl. ett glas vin.
Anmälan till föreningen: senast 1/2.
Obs! Det finns två tillfällen med olika tider,
ange vilken dag du vill gå.
Betalning: föreningen tillhanda senast 4/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62.

April
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 anmälan. Ingen avgift.
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39.

Mars
Årsmöte
Tisdag 8/3 kl. 14:00 – 16:00
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
Efter mötet serveras 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 13/1, Uppstartsträff.
Avgift: Medlem avgiftsfritt, ej medlem 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 22/2.
Betalning: föreningen tillhanda senast 25/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 70 93.

Norska kyrkan
Onsdag 6/4 kl. 13:00 – ca 14:30
Norska Kyrkan i Stockholm byggdes 1976, men
församlingen startade redan 1953.
Kronprinsessan Märthas kyrka är ett snyggt och
modernt kyrkobygge - en
kyrklig och kulturell
mötesplats för norrmän i
Stockholm.
Efter visningen serveras
kaffe med våffla.
Avgift: 50 kr.
Plats: Stigbergsgatan 24, Södermalm.
Resväg: Buss 3 eller 76 från Slussen till
hållplats Tjärhovsplan.
Anmälan till föreningen: senast 21/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 24/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till
årsmötet.

Lunchträff med dans
Torsdag 17/3 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 musik.
Varmrätt med 1 glas vin eller öl/vatten
samt kaffe med kaka ingår. Övriga drycker till
självkostnadspris.
Dans till Walén och Segeblads orkester. Lotteri.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: Se 13/1 Uppstartsträff.
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Avgift: 180 kr.
Anmälan till föreningen: senast 4/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 7/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Jan Stellan, 070-221 99 33.

Norrtelje Brenneri och skärgårdskryssning
Onsdag 13/4 kl. 7:30 – ca 18:45
Besök på Norrtelje Brenneri med
guidad rundtur och förmiddagsfika.
Upplev ett bränneri i genuin
roslagsmiljö. De unika produkterna
görs av råvaror som äpplen, svarta
vinbär, rönnbär och andra lokala frukter och bär,
se www.norrteljebrenneri.se/ .
Därefter skärgårdskryssning Kapellskär Mariehamn t/r med m/s Rosella, där det vankas
en Bistrobuffé!
Medtag giltig legitimation.
Avresa: Buss från Cityterminalen kl. 7:30.
Ankomst: Buss till Cityterminalen ca 18:45.
Avgift: 500 kr inkl. resan, kaffe & Bistrobuffé.
Anmälan till föreningen: senast 7/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 10/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.

Vårfest
Torsdag 28/4 kl. 17:00 – 22:00
Välkomstdrink, trerättersmeny med
2 glas vin eller öl/vatten samt kaffe.
Övriga drycker betalar du själv.
Dans till Zethzons trio.
Plats: Restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2.
Resväg: T-bana eller Tvärbanan till Liljeholmen,
ca 200 m promenad mot Gröndal.
Avgift: 325 kr.
Anmälan till föreningen: senast 11/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 14/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

Tyresta Nationalpark

Maj

Tisdag 19/4 kl. 10:00 – 15:00.
Denna nationalpark är platsen för
den 450 hektar stora
skogsbranden 1999.
Skogsbränder, som ju är en
drivfjäder i ekologisk utveckling av
såväl flora som fauna, är synnerligen
intressanta att studera efter 27 år.
Vi får en guidad tur i Naturum, lunchar i
Cafeterian, vandrar till brandområdet, där guide
möter upp för en timmes guidad tur. Vi vandrar
tillbaka till Cafeterian och tar eftermiddagsfika
för den som önskar (ingår ej).
Svårighetsgrad 3, kängor.
Plats: Naturum Tyresta by.
Resväg: Buss 807 från Gullmarsplan och byte
vid Haninge pendeltågsstation till buss 834, hållplats Tyresta by. Se sl.se Mer information: www.tyresta.se/om-tyresta/
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 4/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 7/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39.

Mopedum – Svenska
Nostalgimuseet i Nynäshamn
Onsdag 11/5 kl. 11:00 – ca 13:30
Museet som visar mycket mer än mopedens
historia. Här finns allt från
möbler, kläder och prylar från
50-, 60- och 70-talen. Detta
museum, som huserar i stadens
gamla simhall, skildrar
tidsperioden mellan 1952 och 1979.
Mer information: www.mopedum.se
Efter visningen serveras kaffe och smörgås.
Plats: Vikingavägen 39, Nynäshamn. Museet är
beläget i byggnaden på den högra sidan, mitt
emot tennisbanorna.
Resväg: Med lokaltrafik: Pendeltåg till
Nynäsgård. Därefter en promenad på ca 500 m
(gå mot Shell, ta till höger in på Centralgatan
och följ vägen ca 400 m, ta till vänster in på
Vikingavägen).
Med bil: Kör väg 73 mot Nynäshamn Norra. Följ
Nynäsvägen in i samhället. Ta till höger i den
andra rondellen och följ vägen (Centralgatan) i
ca 400 m. Ta till vänster in på Vikingavägen.
Avgift: 120 kr.
Anmälan till föreningen: senast 25/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 28/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

Vinprovning nr 2
Torsdag 21/4 kl. 18:00 – ca 21:00
Vid vårens andra vinprovning
kommer vi att prova samma
druva från olika världsdelar.
Till vinprovningen serveras en
lättare förtäring.
Plats: Åttingen, Reimersholme.
Resväg: Se 2/2 Vinprovning 1.
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Rom - den eviga staden

Allmän information

4 dagar: 16/5 – 19/5
Ingen annan stad i världen har
samma charm som Rom med
sina ruiner, palats, fontäner och
stiliga kläder från nutiden.
Dag 1. Flyget avgår från Arlanda
kl. 09:30. Vi flyger direkt till Rom och är framme
kl. 12:40. Då möter vår skandinavisktalande
guide. Vi åker mot de romerska bergen, där det
förr låg borgar och fort, som beskyddade
staden. Vi gör ett besök hos en av de lokala
vinproducenterna, med rundvisning i
vinkällarna, i produktionen och provsmakning av
viner. På eftermiddagen går bussen mot Rom
och vi checkar in på vårt Hotel Ponte Sisto.
Kvällen är fri.
Dag 2. Efter frukost blir det en rundtur till fots i
Roms innersta hjärta. Vi passerar några av
stadens vackraste platser såsom Campo de
Fiori, Piazza Navona, Phanteon, Trevifontänen
samt Spanska Trappan. Turen avslutas med
lunch vid Piazza Navona. Eftermiddagen är fri
för egna strövtåg. På kvällen äter vi en gemensam middag på en typisk romansk restaurang.
Dag 3. Frukost. Det blir besök på Colosseum,
som en gång användes till kamper mellan
romerska gladiatorer och kamper med vilda
djur. Vi fortsätter genom Forum Romanum och
får höra historier om antikens blodiga liv. Vidare
upp till Campidoglio, där Roms rådhus ligger.
En fantastisk utsikt över Forum Romanum!
På kvällen äter vi en gemensam middag på
Hostaria Constanza - en trevlig restaurang
mellan Piazza Navona och Campo de Fiori.
Dag 4. Efter frukost hämtar bussen vid hotellet
kl. 10:30 för att köra oss till flygplatsen. Flyget
avgår från Rom kl.13:30 och vi landar på
Arlanda kl. 16:40.
Ingår i resan: flyg, logi i 2-bäddsrum 3 nätter
(enkelrum tillägg 2500 kr), 3 frukostar, 2 middagar, stadsrundtur med lunch, sightseeing,
guidning, transfer. Tillkommer: ev. middag på
hotellet första kvällen 250 kr, ev.
avbeställningsskydd 400 kr.
Avgift: 8695 kr (vissa prisjusteringar kan ske,
beroende på antal deltagare).
Anmälan till föreningen: senast 1/2.
Betalning: betalning till resebyrån, mot faktura.
Ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70.

Medlemsavgiften är 120 kr. Medlem får ta med
maka/make eller sambo/särbo 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 14/12 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.

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
Aris Graufelds, t.f. ordförande
Yvonne Silén, vice ordförande
Stig Bernholm, sekreterare
Gunvor Hertz, kassör
Ellen Ahrent
Jan Gars
Gunnar Nyström
Hana Påhlman
Jan Stellan

08-590 30 712
073-552 30 91
08-19 17 55
08-93 75 12
08-19 13 23
08-778 46 97
070-533 92 19
08-97 61 82
070-221 99 33

Adjungerad till styrelsen
Arne Hultman
Torvald Lundmark

08-99 72 83
070-555 70 93

Revisorer
Erik Hoving
Sten Grusell

Picknick i Tantolunden
Torsdag 26/5 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.

08-777 55 34
08-650 41 96

Valnämnd
Elsie Fondin
Lena Hagström
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072-231 07 87
073-366 60 87

