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

Höstprogram 2017
Anmälan görs till föreningen och tidigast den 14/6 kl. 9:00

Augusti

September

Heldagstur till Uppsala

Svea hovrätt

Tisdag 29/8 kl. 9:00 – ca 17:30
Bussen avgår från Cityterminalen kl 09:00. Vi gör ett
första stopp på
restaurang Odinsborg
vid Gamla Uppsala
högar för kaffe och
smörgås.
Tillsammans med en
lokalguide kommer vi
att resa igenom
Uppsala med bussen. Vi reser från Gamla Uppsala
till de moderna delarna med Resecentrum, Uppsala
Konsert & Kongress samt det historiska Uppsala
med Carolina Rediviva, Uppsala Slott, Museum
Gustavianum och Botaniska Trädgården. Bussturen
avslutas med ett stopp vid Uppsala Domkyrka och en
visning där.
Lunchen äger rum kl.13:30 på Katedralkaféet bredvid
Domkyrkan. I lunchen ingår servering vid dukat bord
med smör, bröd och bordsvatten, sallad, kaffe, thé
och liten kaka.
Mellan 14:30 och 16:00 har vi fri tid i Uppsala med
besök på exempelvis Upplandsmuséet och
Saluhallen. Dessa är belägna nära S:t Eriks torg,
där bussparkeringen ligger. Därefter rullar bussen
tillbaka till Stockholm.
Avfärd: Cityterminalen kl. 9:00.
Hemkomst: ca kl.17:30.
Avgift: 450 kr.
Anmälan till föreningen: senast 14/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 17/8.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

Torsdag 7/9 kl. 13:00 ─ 16:00
Svea hovrätt är andra instans i frågor, som rör
brottmål och tvistemål, som
redan har behandlats i
tingsrätt. Hovrätten
grundades 1614 av Gustav II
Adolf. Sedan 1756 är Svea
hovrätt inrymt i Wrangelska
palatset på Riddarholmen
och är den största av de sex hovrätterna i Sverige.
Efter besöket på Svea hovrätt tar vi oss en liten
promenad till Kaffegillet där det blir kaffe med dopp.
Plats: utanför Wrangelska palatset, Birger Jarls
Torg 16 på Riddarholmen.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 21/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 24/8.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
kontaktperson: Aris Graufelds, 070-223 81 70.

Föredrag Hägersten
Onsdag 13/9 kl. 13:30 – 15:30
Vi kommer att få lyssna till ett föredrag:
Midsommarkransen mot
Hägerstensåsen via LM-staden.
Claes Becklin kommer att
berätta och visa bilder om
stadsdelens historia och vad
som är på gång. Efter föredraget
får vi kaffe och smörgås.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen,
utgång mot Hägerstensåsen, eller buss 147
från Liljeholmen till Sedelvägen.
Avgift: 80 kr.
Anmälan till föreningen: senast 28/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 31/8.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62.

Bromma kyrka

Lunchträff med dans

Tisdag 19/9 kl. 14:00 – ca 15:30
Tisdag 19/9 kl. 15:00 – ca 16:30
Bromma kyrka är en så kallad rundkyrka och räknas
som en av Stockholms äldsta byggnader. Kyrkan
uppfördes under 1100-talets
andra hälft.
På 1480-talet målade Albertus
Pictur (Albert Målare) eller
hans elever ett fyrtiotal
kyrkomålningar med
berättelser ur Bibeln. Efter att
ha varit överkalkade togs
kyrkomålningarna åter fram åren 1905-1906 vid en
något hårdhänt restaurering.
Bromma kyrka byggdes som en fästningskyrka och
var även en del av försvaret av mälarbygden.
Efter visningen serveras kaffe och smörgås.
Plats: Kyrkan är belägen på Gliavägen 100.
Resväg: Man tar sig lättast till Bromma kyrka med
buss 117, som går mellan Brommaplan (T-bana) och
Spånga station (pendeltåg). Hållplatsen heter
”Bromma kyrka”.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 4/9.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: föreningen tillhanda senast 7/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

Torsdag 28/9 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 Arne Fernlöfs orkester.
Varmrätt med 1 glas vin eller
öl/vatten samt kaffe med kaka
ingår. Övriga drycker betalar
du själv till självkostnadspris.
Lotteri.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 13/9 Föredrag.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 21/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 25/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller Gunnel
Backman, 070-646 39 28.

Oktober
Billy Elliot Musical på Stadsteatern
Torsdag 5/10 kl 17:45 – ca 21:00
Onsdag 15/11 kl 17:45 – ca 21:00
Billy är 12 år och växer upp tillsammans med sin
pappa, storebror och mormor i en liten gruvstad i
norra England. Billys mamma är död sen ett år
tillbaka och pappa och storebror
som båda jobbar i gruvan har
nyligen gått ut i strejk. En dag
upptäcker Billy en värld som han
inte visste fanns. Flickor som
tränar balett och det tänder en
låga inom honom.
Billy Elliot bygger på filmen med
samma namn. En livsbejakande musikal med musik
av Elton John.
Plats: Stadsteatern, Stora scenen.
Samling till höger om biljettkassorna.
Avgift: 275 kr.
Anmälan till föreningen: senast 18/9 (föreställning
5/10) och 30/10 (föreställning 15/11).
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken dag du
vill gå.
Betalning: föreningen tillhanda senast 21/9 (för
föreställning 5/10) och 2/11(för föreställning 15/11).
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

LM Ericssons styrelserum
Tisdag 26/9 kl. 13:30 – 15:30
Tisdag 26/9 kl. 14:30 – 16:30
Visning av LM Ericssons styrelserum från 1903 som
ligger intill Tekniska museet. Vi lyssnar på
berättelsen om rummets historia. Efter besöket i
styrelserummet går vi till Tekniska museets arkiv och
ser på telefonisternas anteckningar, teckningar och
klipparkiv som finns bevarat.
Gemensamt
fika kl. 14.3015.30. Vi får gå
på egen hand i
hela museet
före eller efter
visningen fr o m kl 13.30. Museet stänger kl. 17.00.
Plats: Entrén till Tekniska museet, Museivägen 7,
Gärdet, www.tekniskamuseet.se .
Resväg: Buss 69 till Museiparken.
Avgift: 140 kr.
Anmälan till föreningen: senast 11/9.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: föreningen tillhanda senast 14/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.
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Betalning: Föreningen tillhanda senast 12/10.
Vid förhider under aktivitetsdagen, meddela ansvarig
Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Rymdbolaget
Torsdag 12/10 kl. 13:00 – 15:00
Besök hos Rymdbolaget i
Solna där vi kommer få en
presentation av pågående
rymdtrender internationellt,
och vad som görs i Sverige.
Presentation av SSC
inklusive att skjuta upp
satelliter ifrån Esrange.
Filmvisning & frågestund.
Före visningen träffas vi på konditoriet Der Berliner
Bäcker och får en snabb fika med bulle. Sen går vi
gemensamt till Rymdbolaget (en minuts gång).
Plats: Konditoriet Der Berliner Bäcker,
Solna Strandväg 2 (i hörnet mot Hamngatan).
Resväg: T-banan till Solna Strand, ta direkt till
vänster på Korta gatan fram till Solna Strandväg.
Ta sen höger ner till Konditoriet Der Berliner Bäcker.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: Höstens anmälningar
gäller enligt vårens väntelista, deltagarna blir
kontaktade under sommaren.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 28/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46.

November
Visning av Sidenväveriet
Tisdag 7/11 kl. 14:00 – ca 16:00
Torsdag 9/11 kl. 14:00 – ca 16:00
Visning av Sidenväveriet där vi får en guidad tur på
en timme.
K.A Almgren Sidenväveri
är det enda sidenväveriet
som finns kvar i norra
Europa, unikt med sina
originalmaskiner som är
140 år gamla och
fortfarande i bruk. Som
museum är detta Stockholms enda fullt bevarade
industriminne och dessutom Skandinaviens äldsta
industrimiljö.
Efter visningen går vi snett över gatan till Puben
Oliver Twist för en standard öl eller ett glas vin, som
ingår i avgiften, och diskuterar igenom vårt besök.
Plats: Repslagargatan 15 A.
Resväg: T-banan till Slussen, uppgång Götgatan.
Gå nerför Götgatan 50m fram till Sankt Paulsgatan.
Därefter uppför Sankt Paulsgatan fram till
Repslagargatan. Sen Repslagargatan 15A.
Avgift: 130 kr.
Anmälan till föreningen: senast 23/10.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken dag du
vill gå.
Betalning: föreningen tillhanda senast 26/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46.

Höstfest
Torsdag 19/10 kl. 17:00 – 22:00
Välkomna till årets höstfest! Välkomstdrink,
trerättersmeny med 2 glas vin
eller öl/vatten samt kaffe.
Övriga drycker betalar du själv.
Dans till Happy Tunes orkester.
Plats: Restaurang Trekanten,
Lövholmsvägen 29.
Resväg: T-bana till Liljeholmen
och ca 600 m promenad mot
Gröndal eller Tvärbanan till
Trekanten.
Avgift: 325 kr.
Anmälan till föreningen: senast 2/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 5/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

Stockholm på trekvart
Måndag 20/11 kl. 13:30 – 15:30
Eva-Karin Gyllenberg, sedan 1980 reporter på
Dagens Nyheter med
Stockholm som specialitet,
kåserar om stort och smått i
Stockholms offentliga miljö.
Hon berättar om projekt
som inte blev riktigt som
det var tänkt. Många av
dem blev både dyrare och
rejält försenade. Eva-Karin, som har en frågespalt
och ett veckoquiz i Dagens Nyheter, kom i fjol ut med
två quizböcker med 444 frågor i varje.
Eva-Karin berättar också om sina möten med två
älskade kulturpersoner.
Efter föredraget får vi kaffe och smörgås.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 13/9 Föredrag.
Avgift: 80 kr.
Anmälan till föreningen: senast 6/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 9/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.

Guidning på Dramaten
Tisdag 24/10 kl. 15:15 – ca 17:30
Följ med bakom scenerna, se kostymavdelningen
och andra spännande rum fulla av kreativitet och
historia. Dramatenhuset erbjuder
en sällsam jugendmiljö med en
unik samling konstverk av några
av de mest kända svenska
konstnärerna från sekelskiftet.
Vi avslutar besöket med kaffe/te
och smörgås på anrika Café Pauli, som finns en
trappa upp ovanför entrén till Dramaten.
Plats: Dramaten, Nybroplan.
Samling vid statyn av Margareta Krook.
Avgift: 80 kr.
Anmälan till föreningen: senast 9/10.
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Lunchträff med dans

Anmälan

Torsdag 30/11 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 Arne Fernlöfs orkester.
Varmrätt med 1 glas vin eller
öl/vatten samt kaffe med kaka
ingår. Övriga drycker betalar du
själv till självkostnadspris. Lotteri .
Plats: Medborgarhuset,
Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 13/9 Föredrag.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 23/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 27/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller Gunnel
Backman, 070-646 39 28.

Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-postadress eller röstbrevlådan.
OBS – anmälan får göras tidigast 14/6 kl 9:00.
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.

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 .

December

Villkor för återbetalning

Kryssning med julbord

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.

Tisdag 5/12 kl. 10:00 – ca 19:15
Dagsresa – kryssning med M/S Rosella till
Mariehamn och julbord.
Vi åker med buss från Stockholm
till Kapellskär. Där går vi ombord
på M/S Rosella och kryssar mot
Mariehamn. På båten avnjuter vi
ett läckert julbord med öl och vin.
På båten finns också
underhållning av dansband,
musikvärd eller artister, taxfree,
m.m.
M/S Rosella är tillbaka i Kapellskär ca kl. 17:30.
Bussen kör oss sedan hemåt, och vi beräknas vara
tillbaka i Stockholm kl. 19:15.
Medtag giltig legitimation.
Avfärd: Cityterminalen kl. 10:00.
Avgift: 220 kr.
Anmälan till föreningen: senast 30/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 2/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83.
----------------------------------------------------------------------

Avbeställningsskydd och reseförsäkring: brukar ingå
som del i hemförsäkringar. Kolla med ditt
försäkringsbolag.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar publiceras senast två veckor
före mötet på föreningens hemsida:
www.ericssonseniorer.org

Styrelse och funktionärer
Styrelseledamöter
Aris Graufelds, ordförande
Eva Haglund, vice ordförande
Stig Bernholm, sekreterare
Gunvor Hertz, kassör
Lennart Johansson
Gunnar Nyström
Hana Påhlman, webansvarig
Jan Stellan
Inga-Britt Sträng

Allmän information

070-223 81 70
070-267 37 67
070-512 25 62
076-119 46 08
073-031 16 46
070-533 92 19
076-580 67 99
070-221 99 33
070-551 39 83

Revisorer

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

Sten Grusell
Christer Eklund

070-692 82 11
070-518 17 34

Valnämnd
Elsie Fondin
Lena Hagström

Om du har ändrat adress, telefonnummer
eller e-postadress, var vänlig och anmäl
detta till föreningens e-post-brevlåda
ericssonseniorer@gmail.com

eller röstbrevlådan 08-550 024 91.
4

072-231 07 87
073-366 60 87

