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

Vårprogram 2014
Anmälan görs till föreningen och inte till aktivitetsansvarig

Januari

Februari

Uppstartsträff

Frankrike under andra
världskriget

Onsdag 15/1 kl. 17:30 – 21:00
Välkomstdrink, varmrätt inkl.
ett glas vin eller öl/vatten,
kaffe och kaka.
Dans till Arne Fernlöfs orkester.
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 27/12.
Betalning: föreningen tillhanda senast 2/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

Onsdag 5/2 kl. 14:00 ─ 16:30
Arne Hultman kommer att berätta
om sina rafflande upplevelser, flykten från Paris 1940
som sexåring på egen cykel, då hela staden tömdes
på sin befolkning på order av de franska
myndigheterna, tyskarnas bombning av Orléans,
krigsåren i Paris med allierade bombningar dag och
natt och Paris befrielse i augusti 1944.
Efter föredraget bjuder föreningen på ett glas vin och
en bit ost.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 15/1, Uppstartsträff.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 20/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 24/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83.

Friends Arena
Onsdag 22/1 kl. 10:00 – 12:00
Vi kommer att göra en rundvandring
i Nationalarenan och därmed få veta
mer om vad som finns där, förutom
vad som framgår från åskådarplats.
Besöket avslutas med kaffe och smörgås på ett
närbeläget café.
Plats: Samling vid biljettkassan i huvudentrén.
Resväg: Pendeltåg till Solna och därifrån en
promenad på ca 750 m.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 6/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 9/1.
Hemsida: www.friendsarena.se/arenan
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 70 93.

Duon AMRIS bjuder
på en glad och
fartfylld show
Onsdag 12/2 kl. 17:30 – 20:00
Amris är en sångduo, som gjort
stor succé där de uppträtt. De bjuder på härlig sång
och svängig musik.
Föreningen bjuder på ett glas vin eller öl samt
tilltugg.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 15/1, Uppstartsträff.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 27/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 30/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Anna-Britt Albertsson, 070-698 98 11.

Stockholm sedan 50talet

Mars

Tisdag 18/2 kl. 12:45 ─ ca 14:45
Följ med på Anders Hansers resa
i Stockholm City, Östermalm och
Vällingby under rivningarna på
1950- och 1960-talen. Anders Hansers egna bilder
och filmer, tillsammans med Lennart af Petersens
originalbilder, skapar en unik och storslagen återblick
på Stockholm under och efter 1950-talet.
Hemsida: www.hanser.se
Plats: Kommendörsgatan 28.
Resväg: T-bana till Östermalmstorg, utgång Sibylleg.
Avgift: 100 kr, inkl. ett glas vin.
Anmälan till föreningen: senast 3/2.
Betalning: föreningen tillhanda senast 6/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62.

Riddarhuset
Måndag 24/3 kl. 14:00 ─ 15:30
Riddarhuset uppfördes 1641 ─
1672 för och av den svenska
adeln. Vi kommer att få ta del av husets och den
svenska adelns historia. Huset innehåller ett antal
rum med olika unika samlingar. Det finns även ett
rum där mycket av svensk historia utspelat sig. På
väggarna hänger ca 2330 vapensköldar, målade på
kopparplåt. Ca 700 ätter lever kvar i dag. Bland
sköldarna finns bl.a. Carl von Linnés och även Sven
Hedins, som var den siste som adlades i Sverige år
1902.
Plats: Riddarhustorget 10 i Gamla stan.
Huset är inte handikappvänligt, då det saknar hissar,
endast stentrappor mellan våningarna.
Resväg: T-bana till Gamla stan, gå ca 500 m.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 10/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Jan Stellan, 070-221 99 33.

Operahuset
Onsdag 26/2 kl.16:50 ─ 18:15
Kom med på en guidad tur och
upplev det vackra, fascinerande
Operahuset. Titta in i salongen,
besök de kungliga rummen, ta del av Kungliga
Operans spännande historia och få en inblick i hur
livet bakom kulisserna är i dag. Om föreställningsoch repetitionsarbetet så medger, får vi också
komma in bakom scenen.
Hemsida: www.operan.se
Plats: Gustav Adolfs torg, Operahuset, biljetthallen.
Resväg: T-bana till Kungsträdgården, uppgång
Gustav Adolfs torg/Operan.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 13/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Lunchträff med dans
Torsdag 27/3 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 15/1, Uppstartsträff.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 10/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren och
Gunnel Backman, 070-646 39 28.

Årsmöte
Torsdag 6/3 kl. 14:00 ─ 16:00
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
Efter mötet bjuder föreningen på landgång, ett glas
vin, öl/vatten, kaffe och kaka. För att beställa
förtäring behöver vi veta att du kommer.
Motion till årsmötet skickas till föreningens post- eller
e-postadress senast 13/2.
Årsmöteshandlingarna publiceras senast två veckor
före mötet på föreningens webbplats.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 15/1, Uppstartsträff.
Anmälan till föreningen: senast 17/2.
OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till
årsmötet.

April
Naturvandringar
och cykelturer
Första vandringen är
planerad i april.
Vi genomför vandringarna i
Stockholmstrakten. De är
mellan 8 och 16 km, ibland i kuperad terräng.
Cykelturerna genomför vi också i Stockholmstrakten
och de är mellan 40 och 60 km.
Vi tar mat- och fikapauser.
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All information om vandringarna och cykelturerna
publiceras på www.nihlen.nu/seniorerna
Ingen anmälan. Ingen avgift.
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39.

Dans till Zethzons trio.
Plats: Restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2.
Resväg: T-bana eller Tvärbanan till Liljeholmen.
Ca 200 m promenad mot Gröndal.
Avgift: 275 kr.
Anmälan till föreningen: senast 7/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 10/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yvonne Silén, 073-552 30 91.

Polismuseet
Tisdag 1/4 kl. 13:00 ─ 14:00
Det finns drygt 20000 poliser
och runt 7900 civilt anställda
inom den svenska polisen.
Vi kommer att få en guidad
visning, med fokus på speciella områden, som Norrmalmstorgsdramat,
lasermannen och mordet på Anna Lindh. Vi får
information om hur Säpo arbetar samt brottsutredning av falsksignerad konst.
Efter visningen serveras kaffe och kaka på Tekniska
museet.
Hemsida: www.polismuseet.se
Plats: Gärdet, Museivägen 7.
Resväg: Buss 69 mot Blockhusudden. Hållplats
Museiparken.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 17/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 20/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83.

Maj
Resa till Frankrike
Måndag 12/5 – Lördag 17/5
Avgång ARN kl. 09:55 ─
Frankfurt 12:10.
Dag 1, Måndag 12/5.
Vi flyger från Arlanda till Frankfurt där vår buss
väntar, som ska ta oss runt under alla dagar.
Vårt första mål är den lilla orten Munster, där Hôtel
Verte Vallée ligger. På vägen stannar vi och äter
lunch. Hotellet har spa och pool, så badkläder är ett
tips. Middag på hotellet.
Dag 2, Tisdag 13/5.
Vi besöker staden Colmar, som med sin blandning
av tysk och fransk kultur ger staden en annorlunda
prägel. Eftermiddagen ägnar vi åt Alsace, som är
känt för sina pittoreska byar med korsvirkeshus och
där vinstockarna klättrar uppför sluttningarna. Vi
följer ”Route du Vin”, som kantas av små byar som
Ribeauvillé, Kaysersberg, m.fl. Alsaceviner är
älskade av många. De vanligaste druvorna är
Riesling, Gewürztraminer, Pinot Blanc, Pinot Noir,
Pinot Gris, Muskat och Sylvaner. Lunch äter vi i
någon av alla byar längs färden. Under dagen deltar
vi i en vinprovning ur Alsaces rika sortiment av
druvor. Middag på hotellet.
Dag 3, Onsdag 14/5.
Vi fortsätter vår resa till Beaune, där vi ska bo
3 nätter på Hôtel Henry II. Beaune är ”huvudstad” för
vinodlingen i Bourgogne. Detta världsberömda vindistrikt sträcker sig 60 km mellan Dijon och Chagny.
Besök på vinmuseum på Hôtel-Dieu. Eftermiddagen
ägnar vi åt Beaune, som är en gammal stad med
ringmur, gamla hus och pittoresk miljö. Gemensam
middag.
Dag 4, Torsdag 15/5.
I dag ska vi besöka Château Portier, som ligger
söder om Beaune. Här får vi provsmakning och
visning i lantlig stil och miljö samt veta mer om
bourgognevinets historia och kanske få smaka på
”Cru de Beaujolais”. Lunch äter vi i trakten. Kvällen
har vi till eget förfogande i Beaune. Här finns många
bra restauranger att välja mellan.
Dag 5, Fredag 16/5.
Dagen ägnar vi åt Chablis. Orten Chablis har gett
namn åt det mest omtalade franska vita vinet, framställt av chardonnaydruvan. Vi får en intressant vin-

Vaxholms fästning
och Åland
Tisdag 8/4 kl. 09:45 ─ ca 21:00
Dagsresa ─ buss till Vaxholms
fästning och kryssning till Åland.
Vi besöker Vaxholms fästnings
museum, där vi blir guidade genom
skärgårdsförsvarets historia under femhundra år,
genom rysshärjningar, beredskap och fram till
dagens insatsförsvar.
Från Vaxholm far vi med buss till Kapellskär och går
ombord på M/S Rosella, som avgår kl.14:45 till
Mariehamn på Åland. Ombord på båten väntar
musikunderhållning och lunchbuffé med öl och vin.
Rosella är tillbaka i Kapellskär kl.19:45 för återfärd
med buss till Cityterminalen i Stockholm.
Avfärd: Cityterminalen kl. 09:45.
OBS! Medtag giltig legitimation.
Avgift: 350 kr.
Anmälan till föreningen: senast 6/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 27/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70.

Vårfest
Torsdag 24/4 kl. 17:00 ─ 22:30
Välkomstdrink, trerättersmeny med
2 glas vin eller öl/vatten samt kaffe.
Övriga drycker betalar du själv.

3

provning med möjlighet att handla vin. Gemensam
middag i Beaune.
Dag 6, Lördag 17/5.
Efter frukost är det dags att köra mot Basel. Härifrån
går vårt flyg tillbaka till Stockholm.
Basel─München kl.16:45 ─ 17:45,
München─Stockholm kl.19:35 ─ 21:40.
Avgift: 9850 kr.
Ingår: Bussresa, flygbiljett inkl. skatter, logi i
2-bäddsrum, 5 frukostar, 3 luncher, 4 middagar,
3 vinprovningar, entré Hôtel-Dieu, vägskatter och
reseledare.
Tillkommer: Enkelrumstillägg 1800 kr, måltidsdrycker samt övriga inträden.
Kontrollera att ni har avbeställningsskydd.
Anmälan till föreningen senast: 1/2.
Betalning till resebyrån: Anmälningsavgift 500 kr
senast 15/2.
Slutlikvid senast 12/4.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

Allmän information

Picknick i Tantolunden

Villkor för återbetalning

Torsdag 22/5 kl. 12:00
Samling T-bana Zinkensdamm.
Matsäck och dryck medtas.
Femkamp med vinster.
Ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83.

Årsmöteshandlingar

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 skall 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.

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

Årsmöteshandlingar publiceras senast två veckor före
mötet på föreningens webbplats.

Juni

Styrelse och funktionärer

Skogskyrkogården

Styrelseledamöter

Tisdag 3/6 kl. 10:00 ─ 12:00
Skogskyrkogården upptogs
1994 på Unescos världsarvslista. Kyrkogården, som
invigdes 1920, skapades
1915 ─ 1940 av arkitekterna
Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. På det
tallbevuxna området skapade de båda arkitekterna
ett landskapsrum med flera mindre kapell
arrangerade i samspel med naturen.
Följ med på en 2 timmar lång guidad vandring.
Kaffe och smörgås serveras efter vandringen.
Plats: Sockenvägen 492, Enskede.
Resväg: T-bana till Skogskyrkogården.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 19/5.
Betalning: föreningen tillhanda senast 22/5.
Hemsida: www.skogskyrkogarden.se
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Britt Ahlin, 073-727 94 84.

Torvald Lundmark, ordförande
Jan Stellan, vice ordförande
Britt Ahlin, sekreterare
Gunvor Hertz, kassör
Anna-Britt Albertsson
Stig Bernholm
Jan Gars
Aris Graufelds
Yvonne Silén
Inga-Britt Sträng

070-555 70 93
070-221 99 33
08-720 27 58
08-93 75 12
08-711 98 11
08-19 17 55
08-778 46 97
08-590 307 12
073-552 30 91
08-88 99 42

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

