Rev B, 2013-06-16

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

Höstprogram 2013
Anmälan görs till föreningen och inte till aktivitetsansvarig

Augusti

på Rundale slott, 3 frukostar, 2 luncher och
2 middagar.
Enkelrums-/hyttillägg tillkommer med 200 kr,
som gäller både för båten och hotellet.
Kontrollera att ni har avbeställningsskydd.
Obs.Ta med pass eller nationellt ID-kort, utifall
det behövs.
Avgift: 1800 kr.
Anmälan till föreningen: senast 1/7.
Betalning: föreningen tillhanda senast 4/7.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78

Resa till Riga
Måndag 19/8 ─ Torsdag
22/8
Dag 1, Måndag 19/8.
Vi åker med en av Tallink
Silja Lines båtar till Riga. Kl.16.30 träffas vi i
terminalen i Frihamnen. Båten avgår kl. 17:00.
A la carte middag serveras i Captain´s Grill från
kl.17:00.
Dag 2, Tisdag 20/8.
Båten lägger till i Riga kl.11:00 lettisk tid. En buss
med en svensktalande guide väntar på att köra
oss in i Riga för en kort rundtur i bland annat de
berömda jugendkvarteren. Färden går sedan
vidare till de stora Zeppelin-hangarerna, som nu
är en enorm marknadsplats. Lunch äter vi i
Gamla stan. Sedan åker vi till hotellet, som
invigdes 2010, och är ****-stjärnigt. Det ligger
mitt i stan, med fem minuters gångavstånd
till flera gallerior och Gamla stan. Middag, som
ej ingår, på valfri restaurang.
Dag 3, Onsdag 21/8.
I dag åker vi till Rundale slott, en timmes bussresa från hotellet. Rundale slott är den mest
storslagna slottsanläggningen i Baltikum och det
mest betydelsefulla minnesmärket i barock- och
rokokostil i Lettland. Det byggdes i mitten av
1700-talet. Slottet är i dag restaurerat och inrett
med tidsenliga möbler. Den stora parken är återställd i fransk barockstil. På eftermiddagen går
vi ombord på båten, som avgår kl.17:30, lettisk
tid.
Buffémiddag ombord, inkl. 1 glas vin/öl/cider.
Dag 4. Torsdag 22/8.
Framme i Stockholm igen. Vi får frukost innan
båten kommer in till Frihamnen kl.10:30.
I avgiften ingår: Båtresa i A-hytt med fönster,
2 nätter i dubbelhytt, en natt på hotell i dubbelrum, bussrundtur i Riga, bussresa och besök

September
Återkommande naturvandringar och
cykelturer
Första vandringen är planerad
att genomföras i september.
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. Information
om vandringarna och cykelturerna publiceras på
www.nihlen.nu/seniorerna
Ingen anmälan. Ingen avgift.
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39

Ersta kyrka och
museum
Onsdag 11/9 kl. 13:00 ─ 15:00
År 1864 flyttade diakoniss-
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Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: T-bana 14 till Hägerstensåsen, utgång
mot Hägerstensåsen, eller buss 147 från
Liljeholmen till Sedelvägen.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 2/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 5/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
070-646 39 28.
Ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och
Gunnel Backman

anstalten från Jaktvarvet på Kungsholmen till
Ersta malmgård på Södermalm. Den bönsal i
sjukhusbyggnaden, där gudstjänsterna hölls,
visade sig redan från början vara för liten,
eftersom inte enbart husets folk, utan även
människor utifrån, sökte sig hit för att höra Erstas
föreståndare, pastor J.C. Bring, predika. År 1865
fick pastor Bring grundplåten till uppförandet av
en kyrka på Ersta. En insamling startade och år
1867 kunde man köpa kyrkotomt uppe på berget.
I juni 1871 lades grundstenen till den nya kyrkan,
efter arkitekten Per Ulrik Stenhammars ritningar.
Ersta kyrka invigdes 29 december 1872 av
ärkebiskop A.N.Sundberg.
Ersta diakoni har bakat nattvardsoblater i över
100 år och levererar främst till Svenska kyrkans
församlingar, men även till frikyrkoförsamlingar
och församlingar i övriga Norden.
Hemsida: www.erstadiakoni.se/
Plats: Erstagatan 1, inne på gården.
Resväg: Buss nr 2 eller nr 53 från Slussen, stig
av vid hpl. Ersta Sjukhus. Gå backen upp till
Ersta kyrka och museum, ca 200 m.
Avgift: 50 kr, inkl. kaffe och kaka.
Anmälan till föreningen: senast 26/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 29/8.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
073-727 94 84.
Ansvarig: Britt Ahlin

Oktober
Sickla – Atlas
Copco
Tisdag 1/10 kl. 13:00 ─
15:30
Sickla är inte bara ett
köpkvarter. Det är också en industrihistoriskt
viktig plats. Här och på andra ställen i Sverige
växte det moderna och industriella samhället fram
från slutet av 1800-talet till 1900-talets andra
hälft. Kom med på en guidad tur genom Sickla,
som avslutas med en unik vandring nere i Atlas
Copcos gruva, som ligger på 20 meter djup, men
därunder, på 40 meter, pågår fortfarande arbetet
med hemliga tester.
Efter besöket serveras kaffe/te och fikabröd på
Garden Bistro & Design.
Hemsida: http://sicklaovanunder.se/
Plats: Dieselverkstadens huvudentré vid
Marcusplatsen i Sickla köpkvarter, Järnvägsgatan 25.
Resväg: Saltsjöbanan eller buss, linje 401, 403,
404-422 från Slussen. Gå av vid hållplats Sickla
station eller Sickla bro, gå ca 200 meter.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 16/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 19/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
076-119 46 08.
Ansvarig: Gunvor Hertz

Sven Hedin och
Sidenvägen
Onsdag 18/9 kl. 12:45 ─ ca
14:45
Följ med på Anders Hansers resa i
upptäcktsresande Sven Hedins spår längs
Sidenvägen i Kina och i delar av Tibet.
Anders Hansers egna bilder och
filmer, tillsammans med Axel Odelbergs
och Sven Hedins originalbilder, skapar
en unik och storslagen upplevelse.
Hemsida: www.hanser.se
Plats: Kommendörsgatan 28.
Färdväg till aktiviteten: T-bana till
Östermalmstorg, utgång Sibyllegatan.
Avgift: 120 kr, inkl. ett glas vin/öl/cider.
Anmälan till föreningen: senast 2/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 5/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
070-512 25 62.
Ansvarig: Stig Bernholm

Rörstrands slott
och Filadelfiakyrkan
Onsdag 16/10 kl. 13:00 ─ 15:00
Rörstrands slott var
huvudbyggnaden på Rörstrands
ägor på 1600-talet. Under åren
1726-1926 tillverkades porslin på
området av Rörstrands Porslinsfabrik. I dag är
den gamla slottsbyggnaden sammanbyggd med
Filadelfiakyrkan, som tillhör pingstförsamlingen
Filadelfia och byggdes 1929-1930. Kyrkan är
Europas största frikyrkobyggnad med en
förnämlig akustik.
Kaffe med Rörstrands-kaka i Slottsvåningen

Lunchträff med dans
Torsdag 19/9 kl. 13:00 ─ 16:30
Lunch inkl. vatten/öl, kaffe och
kaka. Lotteri. Dans till Wahlén &
Segeblads orkester.
Du som inte gillar kött, beställ fisk
eller vegetariskt vid anmälan.
Förfriskningar serveras till självkostnadspris.
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ingår i besöket.
Plats: Rörstrandsgatan 5.
T-bana: S:t Eriksplan. Pendeltåg: Karlbergs
station, 300 m promenad.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 30/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 3/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
070-223 81 70.
Ansvarig: Aris Graufelds

Persiska Mattor
(Sista chansen!)
Tisdag 19/11 kl. 17:45 ─
22:00
Den här kvällen kommer
Kina Jacobsson att hålla
föredrag om persiska
mattor och den persiska
kulturen. Vi bjuds också på en persisk måltid
med både kall och varm mat. Vin och vatten
ingår. Efter maten serveras kaffe och kaka.
Det finns möjlighet att handla mattor.
Plats: AK:s Inredning ─ Antikt och Klassiskt,
Hornsgatan 94, T-bana Zinkensdamm.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 4/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 7/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
070-698 98 11.
Ansvarig: Anna-Britt Albertsson

Lunchträff med dans
Torsdag 24/10 kl. 13:00 ─ 16:30
Lunch inkl. vatten/öl, 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 Lunchträff med dans, den 19/9.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 7/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 10/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
070-646 39 28.
Ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och
Gunnel Backman

Höstfest
Torsdag 21/11 kl. 17:00 ─ 22:30
Välkomstdrink, trerättersmeny med
öl/vatten, 2 glas vin samt kaffe.
Övriga drycker betalar du själv.
Dans till Zethzons trio.
Plats: Restaurang Lövholmen,
Lövholmsvägen 2.
T-bana eller tvärbanan till Liljeholmen.
Ca 200 m promenad mot Gröndal.
Avgift: 275 kr.
Anmälan till föreningen: senast 4/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 7/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
073-552 30 91.
Ansvarig: Yvonne Silén

November
NASDAQ OMX
Onsdag 6/11 kl. 14:00 ─
16:00
Förutom allmän information
om Börsen kommer vi att få
en beskrivning av värdepappershandel och hur den övervakas för att
undvika otillbörlig kursmanipulation. Den numera
förekommande robothandeln kommer också att
beröras och vilken effekt den kan få. All handel,
d.v.s. alla transaktioner hanteras av ett
datasystem, som givetvis har en mycket hög
säkerhet och det beskrivs också i korthet. Efter
presentationen serveras kaffe och kaka.
Plats: Tullvaktsvägen 15. T-bana till Karlaplan.
Från intilliggande Värtavägen, buss 72 mot
Frihamnen till Lindarängsvägen och därifrån en
promenad på ca. 650 m.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 21/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 24/10.
Hemsida: www.nasdaqomxnordic.com
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
070-555 70 93.
Ansvarig: Torvald Lundmark

Hur webben i
grunden förändrar
vårt samhälle
Tisdag 26/11
kl. 13:00 ─ ca 15:30
Traditionella branscher,
som totalt omstöps, såsom musik-, tidnings-,
teleoperatörs- och resebyråbranschen. Nya
maktstrukturer. Den opinionsbildade eliten.
Nätdemokrati. Generationsgapet. Ständigt
uppkopplad. Bruk och missbruk. Näthatet.
Webbappar, som på kort tid fått flera hundra
miljoner användare. Sökmotorer, sociala nätverk
typ facebook, strömmande musik, bloggar och IPtelefoni. Personerna bakom de digitala
kioskvältarna. Ericsson Senioren Hans Nihlén
kommer att belysa de olika komponenterna.
Efter föredraget serveras kaffe och kaka.
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Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se Lunchträff med dans, den 19/9.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 11/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 14/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
070-221 99 33.
Ansvarig: Jan Stellan
.

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

Julbordskryssning till Åland

Återbetalning av avgift kan bara ske om det inte
finns några bokade kostnader t.ex. resor eller
måltider, vilka är bindande för föreningen.

Tisdag 3/12 kl. 17:00 – Onsdag 4/12
kl. 15:45
Vi seglar med Birka Paradise
på vår traditionella kryssning.
Embarkeringsplats: Från
Slussen går du ca 300 m
längs Stadsgårdskajen till
Birka-terminalen. Kl.17:00 träffas vi på
bottenplanet. Legitimation ska uppvisas vid
embarkeringen. Julbordet intages kl.18:30 –
20:15. Efter måltiden är du fri att ta del av
shopping-, nöjes- och SPA-utbudet. Frukosten
4/12, som ingår i avgiften, serveras kl. 07:00 –
10:00.
Avgift: 400 kr, i vilken ingår del i dubbelhytt med
fönster, julbord inkl. vin/öl/vatten och kaffe samt
frukost.
För singelhytt med fönster tillkommer 200 kr.
Vi kan dock inte garantera att singelhytt finns
ledig.
Anmälan till föreningen: senast 21/10.
Födelsedatum ska anges. Meddela oss gärna
vem du vill dela hytt med.
Betalning: föreningen tillhanda senast 24/10.
Ev. återbetalning efter 29/10 kan endast göras
från rederiet mot sjukintyg.
Hemsida: www.birka.se
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
070-551 39 83.
Ansvarig: Inga-Britt Sträng

Styrelse och funktionärer
Styrelseledamöter
Torvald Lundmark, ordförande

070-555 70 93

Jan Stellan, vice ordförande

070-221 99 33

Britt Ahlin, sekreterare

08-720 27 58

Gunvor Hertz, kassör

08-93 75 12

Anna-Britt Albertsson

08-711 98 11

Stig Bernholm
Jan Gars

08-19 17 55
08-778 46 97

Aris Graufelds

08-590 307 12

Yvonne Silén

073-552 30 91

Inga-Britt Sträng

08-88 99 42

Adjungerad till styrelsen
Arne Hultman

08-99 72 83

Revisorer

Allmän information

Erik Hoving

08-777 55 34

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

Sten Grusell

08-650 41 96

Valberedning
Vakant

Anmälan
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens
e-postadress eller röstbrevlådan och inte till
aktivitetsansvarig.
Turordningen bestäms av meddelandets
ankomsttid oberoende av om e-post eller
röstbrevlåda använts.
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