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 2016
Anmälan görs till föreningen och tidigast den 13/6 kl. 9:00

Augusti
Räkkryssning på Mälaren
Tisdag 23/8 kl. 11:00 – ca 16:00
Dagsresa – räkkryssning.
Resan går med buss till
Enköping, där vi kliver på
M/S Lagerbjelke från Arboga
Rederi. Båten avgår kl. 12:00
och medan räkorna serveras
i överflöd, så kryssar vi fram
över Mälarens glittrande vatten.
Kaptenen guidar längs båtresan, som så småningom
slutar i Strängnäs, varifrån bussen tar oss till
Stockholm. Vi beräknas vara tillbaka på
Cityterminalen ca kl. 16:00.
Avfärd: Cityterminalen kl. 11:00.
Avgift: 500 kr.
Anmälan till föreningen: senast 18/7.
Betalning: föreningen tillhanda senast 21/7.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70.

September
Lunchträff med dans
Torsdag 1/9 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: T-bana till Hägerstensåsen, utgång mot
Hägerstensåsen, eller buss 147 från Liljeholmen till
Sedelvägen.
Avgift: 140 kr.
Anmälan till föreningen: senast 25/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 29/8.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
kontaktperson: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Bussresa till Ericsson i Kumla
Onsdag 7/9 kl. 07:00 – 20:00
Ericsson i Kumla arbetar med
förutveckling och
industrialiseringen av Radio
Basstationer och har ett globalt
produktansvar inom Supply. Här
arbetar de med den senaste
tekniken och hjälper
produktutvecklingen med att ta fram producerbara
produkter som möter marknadens krav på allt högre
kapacitet och överföringshastighet. ”5G finns runt
hörnet”. Här tillverkas prototypserier samt förserier
och transporterar sedan produktionen till de fabriker
som sköter volymtillverkningen.
Besöket på Ericsson är ca 10:00 -14:00 och
innehåller presentation, lunch och rundvandring.
Kaffe och smörgås serveras när vi kommer fram.
Efter besöket på Ericsson åker vi till Kumla Sjöpark
och får eftermiddagsfika. Därefter åker vi till
Sköllersta och får möjlighet att handla bl.a. Lithells
och Sibylla korv på korvfabriken.
Avresa: Buss från Cityterminalen kl 07:00.
Hemkomst: Buss till Cityterminalen ca 20:00.
Avgift: 350 kr inkl. resa, lunch och fika.
Anmälan till föreningen: senast 22/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 25/8.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Klara Soppteater
Tisdag 13/9 kl. 11:30
Vi kommer till dukat bord med soppa, bröd,
kaffe och kaka. Klockan 12:00 är det en
timmes teaterföreställning. Programmet är i
nuläget ej spikat.
Plats: Samling utanför entrén Drottninggatan 34 för utdelning av biljetter.
Resväg: T-Centralen uppgång
Sergels Torg.
Avgift: 170 kr.
Anmälan till föreningen: senast 29/8.
Betalning: föreningen tillhanda senast 1/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62.

Daniel Yngwes Show

Oktober

Tisdag 20/9 kl. 14:00 – 16:00
Med Daniel Yngwe får vi en
omväxlande show med sång och mjukt
saxofonspel i en härlig blandning av
schlager-, musikal-, rock- och
operafavoriter uppbackat med bildspel.
Dessutom får vi sjunga med i lite
allsång.
Föreningen bjuder på ett glas vin eller öl med tilltugg.
Övriga drycker till självkostnadspris.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 1/9 Lunchträff.
Avgift: 80 kr.
Anmälan till föreningen: senast 5/9.
Betalning: föreningen tillhanda 8/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Inga-Britt Sträng 070-551 39 83.

Carl Eldh Ateljémuseum
Tisdag 4/10 kl. 13:00 ─ 14:00
Skulptören Carl Eldh var en av
Sveriges mest anlitade konstnärer
under 1900-talets första hälft. Vi
besöker ateljén som idag är museum
och rymmer flera hundra verk från
konstnärens långa, verksamma liv.
http://eldhsatelje.se
Kaffe och bulle serveras efteråt på ett
konditori i närheten.
Plats: Lögebodavägen10, Bellevueparken.
Avgift: 120 kr.
Anmälan till föreningen: senast 19/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 22/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.

Vandring (ca 10km) i Nacka
naturreservat

Höstfest - 25 årsjubileum
Onsdag 12/10 kl. 17:00 ─ 22:00
Ericsson Seniorer firar 25 år, och det ska
vi naturligtvis fira!
Välkomstdrink, trerättersmeny med 2
glas vin eller öl/vatten 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: 350 kr.
Anmälan till föreningen: senast 26/9.
Betalning: föreningen tillhanda senast 29/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

Vandring 1 Torsdag 22/9 kl. 10:00 – 14:00
Vandring 2 Tisdag 27/9 kl. 10:00 – 14:00
Vandringen går genom Nacka
naturreservat mestadels på
breda Sörmlandsleden. Den
avslutas med att gå på stigar
bakom Källtorpssjön
över/bakom berget, som kan
vara lite brant.
Vi går runt 2 sjöar (Söderbysjön och Källtorpssjön).
Vandringen beräknas till ca 3 timmar samt 2 st
ordentliga uteraster (medtag gärna fika).
Avslutningen sker vid Hellasgården kl 14:00 där vi
blir serverade lunch.
Svårighetsgrad 2, kängor.
Mer information: www.hellasgarden.se
Avgift: 80 kr.
Plats: Björkhagens T-station.
Resväg: T-banan linje 17 till Björkhagen, samling
utanför T-banan.
Anmälan till föreningen: senast 5/9.
Obs! Det finns två tillfällen, ange vilken dag du vill
gå.
Betalning: föreningen tillhanda senast 8/9.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46.

Botkyrka kyrka
Tisdag 18/10 kl. 12:45 – ca 14:30
Botkyrka kyrka med rötter
från 1100-talet är en av
Stockholmsområdets äldsta
kyrkor. Botkyrka kyrka är
uppkallad efter martyren och
skyddshelgonet Sankt
Botvid. Efter Botvids död
byggde hans bror Björn en stavkyrka i trä på den
nuvarande platsen. Träkyrkan ersattes 1176 av
Bothwidiia Kirkia, en stenkyrka i romansk stil.
Altarskåpet är kyrkans förnämsta inventarium och är
tillverkat i Antwerpen. Skåpet är daterat till omkring
1525.
Efter visningen serveras kaffe och smörgås i
Klockargården, en trivsam träbyggnad i närheten av
kyrkan.
Mer information:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Botkyrka_kyrka
Plats: Kyrkan är belägen på S:t Botvids väg 27
(gamla Södertäljevägen). E4/E20 avfart mot Tumba.
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Resväg:
1) Pendeltåg mot Södertälje. Avgår Stockholm C
11:31. I Rönninge byt till buss 708 mot Tumba.
Avstigning vid Botkyrka kyrka. Restid 53 min.
2) Tunnelbana mot Norsborg. Avgår T-centralen
11:43. Vid Hallunda T-station byt till buss 708 mot
Rönninge eller gå c:a 500 m. Restid 45 min.
Återresa: Buss 708 avgår c:a 5 min före hel och halv
timme.
Avgift: 70 kr.
Anmälan till föreningen: senast 3/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 6/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

November
Lunchträff med dans
Torsdag 3/11 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
Walén & Segeblads 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 1/9 Lunchträff.
Avgift: 130 kr.
Anmälan till föreningen: senast 27/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 31/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
kontaktperson: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Vinprovning
Tisdag 25/10 kl. 18:00 – ca 21:00
Vid vinprovning kommer vi att
prova tyska viner både rött
och vitt.
Till vinprovningen serveras en
lättare förtäring.
Plats: Åttingen,
Reimersholme.
Vi träffas på Reimersholmsgatan 45 i en gammal
sprittank, som idag är en K-märkt byggnad.
Resväg: Buss nr 54 från Frihemsplan eller buss nr
66 från Södra station, Swedenborgsgatan, tar dig till
ändhållplatsen på Reimersholme, där du går ca 50 m
tillbaka och är framme vid Åttingen. Buss nr 54 och
nr 66 kan även tas från Hornstull mot Reimersholme.
Avgift: 180 kr.
Anmälan till föreningen: senast 10/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Jan Stellan, 070-221 33 99.

Stockholm, staden som försvann
Tisdag 8/11 kl. 13:30 – 15:30
Anders Sjöbrandt, historiker och
universitetsadjunkt på Stockholms
universitet, berättar och visar
bildspel om omdaningen av
Stockholm under 1950- och 60tal. Följ med på en fascinerande
exkursion genom Stockholm som
staden såg ut för inte så länge
sedan. På knappa 20 år
genomgick Stockholm en omstörtande förvandling.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg, se 1/9 Lunchträff.
Avgift: 80 kr inkl. kaffe och smörgås.
Anmälan till föreningen: senast: 24/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast: 27/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.

Visning av Spökslottet
Torsdag 27/10 kl. 16:00 – 17:30
Visning av Spökslottet och dess
samlingar av tavlor & Orrefors
porslin. Vi får se delar av
samlingen av tavlor som Johan
Adolf Berg samlat under slutet av
1800-talet, samt stora delar av
Orrefors glasbrukskonstsamling
som ägarens dotter samlat under åren. Slottet är inte
handikappanpassat utan har flera trappor.
Ryggsäckar, ytterkläder, stora väskor måste lämnas i
entrén pga säkerhetsskäl.
Plats: Drottninggatan 116.
Resväg: T-banan till Rådmansgatan uppgång
Tegnergatan. Promenad ca 250 m uppför
Rådmansgatan fram till Drottninggatan.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 10/10.
Betalning: föreningen tillhanda senast 13/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46.

Elvis Presley
Torsdag 17/11 kl. 14:00 – 16:00
Förra hösten så bjöd vår
medlem Björn Hemstad oss
på showen “ En resa till tiden
då Rock & Roll förändrade
världen.” Showen har upp till
nu setts 45 gånger runt om i
Stockholm med omnejd. Som
en uppföljning kommer nu den nya showen “Elvis, ett
tidsdokument.” Även denna gång bjuder Björn på en
nostalgitripp med sin enmansorkester, då han spelar
och sjunger Elvislåtar och visar ett bildspel om Elvis
och den tid han levde i. Ingen betydde mer än Elvis
när det gällde skapandet av vår ungdomskultur. Vi
blev Rock & Roll generationen. Efter showen
serveras kaffe och kaka.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 1/9 Lunchträff.
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Avgift: 80 kr.
Anmälan till föreningen: senast 31/10.
Betalning: oss tillhanda senast 3/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Torvald Lundmark, 070-555 70 93.

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

Julbordskryssning till Åland
Tisdag 29/11 kl. 17:00 – onsdag 30/11 kl. 15:45
Vi seglar med Birka Paradise.
Embarkeringsplats: Från
Slussen går du ca 300
meter längs Stadsgårds-kajen
till Birkaterminalen.
17:00 träffas vi på
bottenplanet.
Legitimation skall 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 30/11, som ingår i avgiften,
serveras kl.07:00 – 10:00.
Hemsida: www.birka.se
Avgift: 500 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 17/10.
Födelsedatum ska anges. Meddela oss gärna med
vem du vill dela hytt.
Betalning: föreningen tillhanda senast 20/10.
Ev. återbetalning efter 29/10 kan endast göras från
rederiet mot sjukintyg.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83.

Anmälan
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-postadress eller röstbrevlådan.
OBS – anmälan får göras tidigast 13/6 kl 9:00.
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.

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

December

Styrelse och funktionärer

Ericsson Experience Center

Styrelseledamöter

Måndag 12/12 kl. 10:00 – 13:00.
Ericsson fyller 140 år. Det firar vi med ett besök på
Ericsson Experience Center.
Vi kommer att få en historisk
tillbakablick av Ronny Bergqvist och
även se prov på de senaste
innovationerna. Vi avslutar runt kl.
12:00 med en gemensam lunch i
Ericssons personalmatsal, som har
både fisk, kött och vegetariskt samt
Chef´s choice.
Plats: Samling i gamla huvudreceptionen, Torshamnsgatan 23, på Ericssons huvudkontor i Kista
kl. 09:45.
Resväg: Ta T-banan till Kista och därefter en kort
promenad till Ericssons huvudreception längs
Kistagången.
Avgift: 80 kr.
Anmälan till föreningen: senast 28/11.
Betalning: föreningen tillhanda senast 1/12.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

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

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
Sten Grusell
Torvald Lundmark

070-692 82 11
070-555 70 93

Valnämnd
Elsie Fondin
Lena Hagström

072-231 07 87
073-366 60 87

Medlemsförmån:
Lunch för Ericsson Seniorer i Tjänstemannamatsalen
på HF. Se hemsidan:
www.ericssonseniorer.org
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