ERICSSON SENIORER
www.ericssonseniorer.org

Vårprogram
januari 2008 – augusti 2008

ERICSSON ///

Spara programmet

FÖRENINGENS SYFTE
Vi ska verka för att den känsla av tillhörighet till ”Ericssonfamiljen”, som många upplever efter
en lång anställning, skall få en naturlig fortsättning efter pensioneringen.
Vi försöker skapa en trivsam samvaro för medlemmarna. Programmet innehåller ett brett
utbud av aktiviteter för att passa olika intressen.
ALLMÄN INFORMATION
Medlemsavgiften för 2008 är 100 kr.
Medlem får gärna ta med maka/make eller sambo på samtliga aktiviteter.
Ändringar och tillägg till programmet meddelas via hemsidan, kansliets telefonsvarare och
vid aktiviteter.
Du som har e-postadress, meddela den till kontakt@ericssonseniorer.org. Du kan då få
snabb information om tillkommande aktiviteter.
AKTIVITETER OCH BETALNINGSVILLKOR
Vid betalning använd helst plus- eller bankgiro. Aktiviteten skall vara betald och beloppet
finnas på föreningens plus- eller bankgiro senast vid angivet sista anmälningsdatum. Var god
beakta att betalning med betalningsorder via brevlåda tar ca tre arbetsdagar.
Aktivitet som kostar upp till 50 kr betalas på plats.
ÅTERBETALNING VID SJUKDOM
Vid återbud efter anmälningsdatum kan återbetalning av avgift endast ske vid sjukdom som
anmäls senast dagen före aktiviteten. Fasta kostnader, som t.ex. resor, vilka är bindande för
föreningen, kan inte återbetalas om ej ersättare insättes. Eventuell återbetalning eller
överföring till annan aktivitet sker efter överenskommelse med aktivitetsansvarig.
KANSLI OCH ADRESSER
Kansliet öppnar 8/1 och stänger 27/5 2008.
Kansliet är öppet tisdagar kl. 10.00 – 12.00.
Besöksadress: Älvsjövägen 50, ingång 17 A.
Ring kanslitelefonen så öppnar vi.
Telefon
08-719 18 77.
Konton
Plusgiro 722424-9. Bankgiro 5745-9539.
Hemsida
www.ericssonseniorer.org
E-postadress kontakt@ericssonseniorer.org
Postadress Ericsson Seniorer, Ericsson AB, ÄL/EAB/DXH/B, 125 82 Stockholm
Vad tycker du om Ericsson Seniorers verksamhet? Skicka in dina förslag på
förbättringar och programpunkter till kontakt@ericssonseniorer.org eller kansliet.

Omslagsbild: LM Ericssons första telefon från år1878

Januari

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad.

Tis. 8/1
Kl. 10.00

Kansliet öppnar för säsongen
Kansliet är bemannat på tisdagar 10.00 – 12.00.
När kansliet är obemannat ger telefonsvararen information.

Tors.10/1
Kl. 14.30

Julgransplundring
Dans till Wahlén och Segeblad.
Kaffeservering. Påse till alla.
Ändrad Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2
Hägerstensåsen.
T-bana 14 till Hägerstensåsen utgång mot Hägerstensåsen eller buss 147 från
Liljeholmen. Lokalen är handikappanpassad.
Kostnad 50 kr, som betalas på plats.

Tors. 17/1

Boulespel
Vi fortsätter som tidigare på torsdagar.
Intresserade kontaktar Sten, tel. 08-650 41 96 eller
Solveig, tel. 08-710 42 11.

Tors. 24/1
Kl.13.00

Olle Olsson Hagalund-museet
I den snickarglada trävillan i Hagalund som nu är museum,
föddes konstnären Olle Olsson Hagalund år 1904, och där bodde
han i hela sitt liv. Redan som barn började Olle Olsson teckna
och måla, och i 20-årsåldern gick han en kort tid på Carl
Wilhelmssons målarskola.
Hans första separatutställning ägde rum 1938 på konstsalongen
Färg och Form i Stockholm. Succén var omedelbar.
Närmast av en slump fick Olle Olsson göra scenografin till
"Vita Hästen" på Oscars 1948. Resultatet blev lyckat och en
rad uppsättningar följde. Museet visar nu målningar,
teckningar, grafik och teaterskisser. Rummen på övervåningen är
möblerade som då Olle Olsson med familj bodde där. Efter
visningen och film serveras kaffe med 3 sorters bröd.
Adress: Furugatan 3, Hagalund, Solna.
Buss 515 från Odenplan till Kolonnvägen, efter Haga Norra.
Alt: T-bana till Solna Centrum och därifrån buss
513 från Solna C till Sunnangården vid Furugatan.
Alt: Pendeltåg till Solna station. Följ gröna skyltarna.
Vi träffas vid museet kl. 13.00.
Max 20 deltagare. Kostnad 110 kr
Visning och film tar ca 1 timme.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 8/1.
Ansvarig: Erik

Februari Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad att komma

Mån. 4/2
Kl. 18.00

Italiensk mat- och vinupplevelse - Dubblering av höstaktivitet
Vi provar Italienska viner från landets alla hörn, med sommelieren och
matkännaren Caroline Wadbrant.
Vi får tillfälle att kombinera vinerna tillsammans med härliga italienska
charkuterier och ostar mm.
Plats: Torkel Knutssonsgatan 31.
T-bana till Mariatorget, utgång Torkel Knutssonsgatan.
Antal deltagare max 20.
Kostnad 225 kr.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 22/1.
Ansvarig: Kenneth

Ons. 13/2
Kl. 14.45

Prova på bowling
Kom och testa hur många strike du kan slå. Det är dock ingen tävling utan
endast en motionsaktivitet.
Under samlingen byter vi till bowlingskor, som finns att låna. Det är inte tillåtet
att beträda banorna med egna skor. Därefter får vi en kort demonstration av hur
man på bästa sätt slår ett klot. Det väger drygt 7 kg, så det fordras en viss
teknik för att lyckas få iväg det och träffa käglorna. Vi är tre spelare per bana,
så var och en får komma överens med två medspelare om en bana. Sen är det
bara att rulla på.
Sessionen slutar kl. 16.00. Därefter samlas vi till eftersnack över en kopp kaffe
och en kaka.
Plats: Kungsholmens Bowling. S:t Göransgatan 64, en tvärgata
till S:t Eriksgatan upp mot Kronobergsparken.
T- bana till Fridhemsplan, uppgång Fleminggatan.
Buss 1 till S:t Eriksgatan alternativt 3 eller 4 till Fleminggatan.
Vi träffas kl. 14.45 inne i hallen.
Max 30 deltagare.
Kostnad 75 kr.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 29/1.
Ansvarig: Sten

Tors. 21/2
Kl.15.00

Årsmöte 2008
Efter mötet bjuder föreningen på landgång, öl/vatten, kaffe och kaka.
För att beställa mat behöver vi veta att du kommer.
Medlemskort uppvisas för deltagande i förhandlingarna.
Motion till årsmötet inlämnas till kansliet senast 5/2.
Plats: Medborgarhuset Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
T-bana 14 till Hägerstensåsen

utgång mot Hägerstensåsen
eller buss 147 från Liljeholmen.
Lokalen är handikappanpassad.
Anmälan senast 12/2.
OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till årsmötet

Mars

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad att komma

Ons. 5/3
Kl. 12.45

Bildspel
Denna fantastiska visningsform är svår att beskriva – den måste ses!
Vi har valt ”Med blågula ögon” – Anders Hansers underbara resa från
Smygehuk till Kebnekaise till musik av Benny Andersson och tal av Max von
Sydow.
Vi får också se ”En jätte i miniatyr” – en film om
mästergravören Czesław Słania. År 2000 utgav
Svenska Postverket hans tusende frimärke.
Se även www.hanser.se och www.slania.nu.
Plats: Anders Hansers biograf, Kommendörsgatan 28.

T-bana till Östermalmstorg, uppgång Sibyllegatan.
Max. 40 personer.
Kostnad 150 kr. I priset ingår ett glas vin som serveras i pausen.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 19/2.
Ansvarig: Arne
Ons. 12/3
Kl. 09.15

Internetcafé – ett besök för datanollor

Detta är ett besök för dem som inte har någon erfarenhet av datorer. Aktiva
seniorer finns på Internet, men man behöver inte ha en dator hemma! Stan
översvämmas av E-caféer, Cybercaféer, och Internetcaféer där man kan läsa
och skicka e-postmeddelanden och besöka hemsidor, t.ex.
Ericssonseniorernas hemsida.
De som inte har en e-brevlåda får skapa en och sen får var och en prova på att
skicka och ta emot e-brev. Vi kommer också att besöka några hemsidor.
Besöket avslutas med att prova på något dataspel.
Besöket varar 1,5 timme.
Efter besöket bjuder föreningen på kaffe.
Samling 09.15 utanför spärrarna vid Södra Stations
pendeltågsstation, utgång Swedenborgsgatan.

Max. 14 personer
Kostnad 50 kr som betalas på plats.
Anmälan senast 4/3.
Ansvarig: Hans

Mars

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad att komma

Ons. 26/ 3
Kl. 16.45

Wrangelska palatset, Svea hovrätt - Dubblering av höstaktivitet
Wrangelska palatset är sedan 1756 säte för Svea hovrätt men har innan dess
en lång och brokig historia. Det var här som Gustav
den III:s mördare Jacob Johan Anckarström dömdes
till döden, och fängelsehålan där han satt inspärrad
är orörd. Sedan 1949 disponerar Svea hovrätt hela
palatset.
T-bana till Gamla Stan och sedan 400 m promenad.
Vi träffas vid entrén 16.45.
Visningen tar 1 timme och är kostnadsfri.
Max antal 30 personer.
Anm. Senast 18/3.
Ansvarig: Margaretha

Mån. 31/3
Kl. 09.30

Träff med tema Ericssons mobilsystem
Vi kommer att få en presentation av läget för Ericssons mobilsystem ur teknikoch marknadssynpunkt. Ulf Ewaldsson som är vice president och chef för
Product area Radio kommer att stå för informationen. Det här innebär att vi har
en unik möjlighet att ta del av hur bolaget ser på rådande konkurrenssituation
och vilka framtidsutsikter som gäller.
Presentationen tar 1 timme.
Plats: Vi träffas i receptionen på
Torshamnsgatan 23 kl. 09.30

Tunnelbana till Kista, och 10 min promenad.
Ingen kostnad.
Max. antal deltagare 40 personer.
Anmälan senast den 18/3.
Ansvarig: Thorwald

April

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad att komma

Ons. 9/4
Kl. 13.45

Regeringskansliet
Kom och gör ett besök i maktens boningar i kvarteret Rosenbad. Namnet
kommer sig av att det i slutet av 1600-talet låg ett badhus i kvarteret, som bl.a.
erbjöd bad i rosenvatten. Arkitekten Ferdinand Boberg ritade den nuvarande
byggnaden, som stod färdig 1903. Staten började ta över delar av Rosenbad
1919 och 1922 flyttade det nybildade Handelsdepartementet in. Numera
inhyser kvarteret statsministern och hans kansli, Statsrådsberedningen.
Vi får en rundvandring i byggnaden och besöker bl.a. presskonferensrummet
Bella Venezia som du kanske sett på TV i samband med att regeringen vill tala
till oss. Därefter får vi en kort presentation av regeringsarbetet.
Adress: Rosenbad 4.
T-bana till T-centralen, uppgång Vasagatan.
Buss 3, 53 eller 62 till Tegelbacken.
Vi träffas kl. 13.45 utanför entrén.
Besöket varar ca 1 timme.
Ingen kostnad.

Max 30 deltagare.
Anmälan senast 25/3.
Ansvarig: Sten
Ons.16/4
Kl. 13.00

Johannes kyrka
Uppe på Brunkebergsåsens norra del fanns vid
mitten av 1600-talet en kyrkogård kallad Brunkebergskyrkogården. År 1651 anlades ett enkelt

träkapell, 1692 tillkom en ännu befintlig klockstapel
Pingstdagen 1890 stod den nya Johannes kyrka
färdig att invigas. Det gamla träkapellet
kunde rivas, klockstapeln fick stå kvar
.
Arkitekten till den nya kyrkan hette Carl Möller. Han ritade den i en stilriktning
som benämns nygotik och som förebild hade han Kölnerdomen.
Huvudingången omramas av två mäktiga statyer i granit, apostlarna
Petrus och Paulus.
Interiörmässigt präglas den treskeppiga kyrkan av de resliga valven
samt av de väldiga fönstermålningarna som pryder korets fem stora
spetsbågefönster. Johannes kyrkogård rymmer gravplatser för flera historiskt
kända personer: Georg Carl von Döbeln, Carl Olof Rosenius, m fl.

April

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad att komma
Adress Johannesgatan 19.
T-bana till Hötorget uppgång Tunnelgatan. Ta rulltrappan eller hissen upp till
Malmskillnadsgatan och sedan till vänster.
Besöket varar ca 1 timme, guidad visning.
Kostnad 25 kr som betalas på plats.
Anmälan senast 1/4.
Max 35 deltagare.
Ansvarig: Jan

Tors. 24/4
Kl. 17.30

Vårfest
Välkomstdrink, trerättersmeny med öl/vatten, två glas vin samt
kaffe o. kaka. Övriga drycker betalar du själv.
Dans till Arne Fernlöfs duo.
Plats: Restaurang Trekanten, Lövholmsvägen 29.

Tvärbanan till hållplats Trekanten.
Subventionerat pris 250 kr.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 8/4.

Maj

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad att komma

Onsd. 7/5
Kl. 09.00

Femörefortet - Oxelösund
Vi startar vår busstur till ön Femöre, Oxelösund, från Telefonplan.
Väl framkommna till Femöre har vi en promenad på ca 600 meter till
Femörefortet. Där får vi en guidad tur i bergrummen på ca 1-1,5 timme
Fortet är ett topphemligt fort för Kustartilleriet, byggt 1963 och använt fram till
1998. Fortet är nu ett museum över det kalla krigets kustförsvar.
Med tre kanoner kunde fortet beskjuta sjö- och landmål inom en radie av 13
km.
Fortet är helt skyddat mot en närträff av en Hiroshimabomb.
Fortet är självförsörjande med mat, vatten, luft och el för minst 30 dygn och kan
härbärgera ca 70 man.
Kanonerna visas både över och under jord och man får se hur granaterna
fördes från durken upp till kanontornen.
Över 450 meter tunnelgångar sammanbinder fortets olika delar, vilka är
skyddade av minst åtta meter berg och betong.
Se hur eldledningen styrde kanonerna. Upplev hur det var att leva i fortet. Se
sovsalar, sanitetsutrymmen och kök.
En separat utställning visar Sverige under "kalla kriget".
Efter visningen intar vi en reglementsenlig ärtsoppslunch.
Under återfärden tar vi en kaffe paus.
Vi anländer åter till Stockholm ca kl. 16.00.
T-bana till Telefonplan.

Samling vid entrén LM Ericssons väg 4-8.
Kostnad inklusive guidad visning, ärtsoppslunch
och kaffepaus 350 kr.
Anmälan och betalning oss tillhanda senast 22/4.
Max 45 deltagare.
Ansvarig: Kenneth

Maj

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad att komma

Mån. 19/5

Naturvandring
Vi kommer att vandra på Sörmlandsleden. En etapp är 6 till 7 timmars vandring.
Matsäck och dricka medtages. Denna aktivitet kräver att man är i god fysisk
form och är klädd för att vandra i kuperad terräng. Vi tar oss till och från
vandringslederna via kommunala samfärdsmedel.
Ingen kostnad förutom resorna.
Anmälan senast 6/5.
Max 16 deltagare.
Startplats och tid meddelas de anmälda veckan innan.
Information om detta kommer också att ges via
hemsidan och telefonsvararen.
Ställs in vid regn.
Ansvarig: Hans

Tis. 27/5

Kansliet stänger för säsongen

Tors. 29/5
Kl. 12.00

Picknick i Tantolunden
Samling T-bana Zinkensdamm.
Matsäck och dricka medtages . Femkamp.
Inställes vid regn.

Augusti

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning
Meddela alltid om du är förhindrad att komma

Tisd. 19/8
Kl. 10.00

Kansliet öppnar för säsongen
Kansliet är bemannat på tisdagar 10.00 – 12.00.
När kansliet är obemannat ger telefonsvararen information.

Onsd. 13/8 Picknick i Hågelbyparken
Kl. 13.00
Samling vid grinden kl. 13.00. Matsäck
och dricka medtages.
Dans mellan 14.00-17.00.

Kostnad ca 70 kr som betalas vid entrén till dansen.
Buss 707 från Fruängen via Skärholmen och Alby.
Ansvarig: Uno
Torsd. 21/8 Boulespel
Vi fortsätter som tidigare på torsdagar.
Intresserade kontaktar Sten Grusell, tel. 08-650 41 96
eller Solveig, tel. 08-10 42 11.

Styrelsen
Ordinarie
Hans Nihlén, ordförande
Thorwald Lundmark, vice ordförande
Erik Hoving, sekreterare
Sten Grusell, kassör
Arne Hultman, dataansvarig
Solveig Aas, klubbmästare
Jan Gars, reseansvarig

tfn 08-644 46 98
tfn 08-774 77 51
tfn 08-777 55 34
tfn 08-650 41 96
tfn 08-99 72 83
tfn 08-710 42 11
tfn 08-778 46 97

Suppleanter
Helena Dankowicz, vice klubbmästare
Kenneth Friberg

tfn 08-19 26 45
tfn 08-39 05 60

Adjungerad till styrelsen
Margaretha Nilsson

tfn 08-19 84 47

Revisorer
Eva Jansson
Göthe Johansson
Folke Karlsson, suppleant

tfn 08-645 07 67
tfn 08-531 712 17
tfn 08-603 88 21

Valnämnd
Gunnel Backman
Bengt Kärrström
Leif Östling

tfn 08-446 41 42
tfn 08-531 922 77
tfn 08-84 56 57

