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

Höstprogram 2014
Anmälan görs till föreningen och inte till aktivitetsansvarig

Augusti
Räkkryssning på Mälaren
Tisdag 26/8 kl. 11:00 – ca 16:00
Dagsresa – räkkryssning. Resan går med buss till
Strängnäs där vi kliver på
någon av båtarna M/S
Lagerbjelke eller M/S Tor
från Arboga Rederi. Båten
avgår kl 12 och medan
räkorna serveras i överflöd
så kryssar vi fram över Mälarens glittrande vatten.
Kaptenen guidar längs båtresan, som så småningom
slutar i Enköping varifrån bussen tar oss till
Stockholm. Vi beräknas vara tillbaka på
Cityterminalen ca kl. 16:00.
På båten serveras vi förutom räkbuffén vatten/öl,
sallad, bröd och aioli. Övriga starkare drycker får
man köpa själv på båten.
Avfärd: Cityterminalen kl. 11:00.
Avgift: 395 kr.
Anmälan till föreningen: senast 11/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 14/8.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70.

September
Rundvandring i medeltiden
Torsdag 11/9 kl. 14:00 – ca 16:00
Vi går en guidad rundvandring
i medeltiden. Vi börjar med en
visning av Stockholms
medeltidsmuseum, som
nyöppnades 2010. Det skildrar
stadens uppkomst och
medeltida utveckling och är uppbyggt kring några
fasta fornlämningar, frilagda vid arkeologiska
undersökningar på Helgeandsholmen 1978-80.
Därefter beger vi oss ut i det medeltida Stockholm
(Gamla stan). Vi får en ordentlig genomgång av
stadens framväxt, dagligt liv med allt vad det innebar
och även en inblick i vad som idag finns kvar från
den medeltida staden.

Plats: Medeltidsmuseet Strömparterren, Norrbro.
Resväg: T-bana till Kungsträdgården, utgång Gustav
Adolfs torg/Gallerian och sedan en kortare promenad
till Norrbro.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 25/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 28/8.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Jan Stellan, 070-221 99 33.

Svampexkursion
Tisdag 16/9 kl. 10:00 ─ ca 14:00
Guidad svampexkursion inriktad på våra vanliga
matsvampar. Medtag matsäck,
svampkniv och svampkorg (ev
papperskasse), gärna kompass och
visselpipa. Väderanpassad klädsel.
Stövlar rekommenderas. Max 15
deltagare.
Plats: Samling vid Ågesta friluftsgård kl. 10:00.
Förslag till resväg: T-bana till Farsta strand, buss 833
(mot Vidja) med avstigning vid friluftsgården.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 1/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 4/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Ellen Ahrent, 070-571 35 63.

Återkommande naturvandringar
och cykelturer

Tändstickspalatset, Ivar Kreugers
imperium

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.

Torsdag 18/9 kl. 17:30 – 18:30
Torsdag 2/10 kl. 18:30 – 19:30
Huset har en intressant arkitektur
och en spännande historia som
huvudkontor för Ivar Kreugers
imperium. Tändstickspalatset
ritades av Ivar Tengbom och
tidens skickligaste svenska
hantverkare och konstnärer
engagerades. Följ med på en spännande visning i ett
av tjugotalets allra viktigaste byggnadsmonument!
Fastigheten har höga kulturhistoriska värden.
Plats: Västra Trädgårdsgatan 15. Samling inne på
gården.
Resväg: T-bana till Kungsträdgården.
Avgift: 75 kr.
Anmälan till föreningen: senast 1/9.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vid anmälan vilket
datum du vill gå.
Betalning: föreningen tillhanda senast 4/9.
Hemsida: www.tobaksochtandsticksmuseum.se
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Oktober
50’s Music Revival
Onsdag 8/10 kl. 18:00 ─ 21:00
Vår medlem Björn Hemstad
har återupptagit sin ungdoms
passion, nämligen att spela i
en orkester. Nu har han skapat
sin egen 1-mansorkester och
kommer att ge en dansafton med sång och musik
från 50-talet, dvs. från vår ungdom och som säkert
kommer att väcka många minnen från den tiden.
Lyssna gärna på YouTube med 50’s music revival
som sökord.
Föreningen bjuder på en enklare förtäring med ett
glas vin eller vatten/öl. Övriga drycker till
självkostnadspris.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 25/9 Lunchträff.
Avgift: 75 kr.
Anmälan till föreningen: senast 22/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 25/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 70 93.

Lunchträff med dans
Torsdag 25/9 kl. 13:00 ─ 16:30
Lunch inkl. öl/vatten, kaffe och
kaka. Lotteri.
Dans till Arne Fernlöfs orkester.
Du som inte gillar kött, beställ fisk
eller vegetariskt vid anmälan.
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: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 8/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 11/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och
Gunnel Backman, 070-646 39 28.
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Besök på Klara Soppteater

Från ABBA till Mamma Mia

Onsdag 22/10 kl. 11:30 ─ 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-Centralen utgång Sergels Torg.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 6/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 9/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Anna-Britt Albertsson, 070-698 98 11.

Måndag 10/11 kl. 12:45 – 14:45
Som avslutning på ABBA’s
40-årsjubileum besöker vi
Anders Hanser som har följt
ABBA från 1979 som officiell
fotograf. Upplev den
fantastiska framgångssagan
med ABBA genom Anders kameraöga.
Föreställningen innehåller också
Agneta Fältskog, Wrap Your Arms Around Me.
Hemsida: www.hanser.se
Plats: Kommendörsgatan 28.
Resväg: T-bana till Östermalmstorg, utgång
Sibyllegatan.
Avgift: 100 kr inkl. ett glas vin.
Anmälan till föreningen: senast 27/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 30/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62.

November
Tyska Kyrkan

Lunchträff med dans

Tisdag 4/11 kl. 13:00 ─ 15:00
S:ta Gertrud som kyrkan också
kallas, är ett skyddshelgon för
väg- och sjöfarande. Hon var
ursprungligen en abbedissa från
Nivelles (ligger i nuvarande
Belgien) på 600-talet. Hon
kännetecknas oftast av att hon har ett sjukhus/kyrka i
den vänstra handen och en abbedissestav i den
högra.
År 1660 skänkte borgaren Peter Hansen den
nuvarande predikstolen till Tyska kyrkan. Arbetet är
utfört av Christoffer Behm och den är gjord i marmor
och alabaster.
År 1672 kom den nuvarande kungsläktaren
på plats och ersatte en enklare tidigare d:o från
år 1660. Kungsläktaren är precis som det
låter ─ en plats för kungen och drottningen när de
besöker kyrkan. Jämför med Kungsstolarna i
Storkyrkan som har samma funktion.
Efter visningen går vi och dricker kaffe med kaka.
Plats: Svartmangatan 16, Gamla stan.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: Senast 20/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 23/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

Torsdag 20/11 kl. 13:00 ─ 16:30
Lunch inkl. öl/vatten, kaffe och kaka.
Lotteri.
Dans till Arne Fernlöfs orkester.
Du som inte gillar kött, beställ fisk
eller vegetariskt vid anmälan.
Förfriskningar serveras till
självkostnadspris.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 25/9, Lunchträff med dans.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 3/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 6/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och
Gunnel Backman, 070-646 39 28.
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Sven-Harrys konstmuseum

Allmän information

Torsdag 27/11 kl. 14:00 ─ 16:00
"Vad gör man med en
konstsamling när den är
komplett? Ger man den till ett
museum hamnar den i källaren.
Nej det är bättre att alla får
njuta av min konst precis som
jag gör."
Detta är tankarna bakom Sven-Harrys
konstmuseum, ett spektakulärt hus med skimrande
mässingsfasad, som ligger centralt beläget precis
intill Vasaparken.
Vi kommer att få se både Sven-Harrys bostad och
konsthallen. Efter visningen serveras kaffe och kaka i
restaurangen.
Hemsida: www.sven-harrys.se
Plats: Eastmansvägen 10.
Resväg: T-bana till Odenplan, gå 650 meter till
Eastmansvägen 10.
Avgift: 75 kr.
Anmälan till föreningen: senast 10/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

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 och inte till
aktivitetsansvarig.
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.

December
Julfest

Årsmöteshandlingar

Torsdag 4/12 kl. 17:00 ─ 22:30
Glögg, julbord med öl/vatten,
2 glas vin 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 17/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 20/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

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

08-99 72 83

Revisorer
Erik Hoving
Sten Grusell

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

