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KONTAKTINFORMATION
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com
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Vårprogram 2018

-rev B

Anmälan görs till föreningen och tidigast den 18/12 kl. 9:00

Januari
Uppstartsträff
Onsdag 10/1 kl. 17:30 – 21:00
Välkomstdrink, varmrätt inkl. ett
glas vin eller öl/vatten, kaffe
och kaka. Övriga drycker köps
till självkostnadspris.
Dans till Arne Fernlöfs orkester.
Plats: Medborgarhuset,
Riksdalervägen 2, Hägersten.
Resväg: T-bana till Hägerstensåsen. Utgång mot
Hägerstensåsen, eller Buss 147 från Liljeholmen till
Sedelvägen.
Avgift: 210 kr.
Anmälan till föreningen: senast 28/12.
Betalning: föreningen tillhanda senast 4/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83.

Folksamhuset
Onsdag 23/1 kl. 17:00 – ca 19:15
Torsdag 24/1 kl. 17:00 – ca 19:15
Folksamhuset är en imponerande skyskrapa med
fasad av blästrad vit Ekebergsmarmor och blå plattor av emalj.
Vi samlas i entrén och visningen
börjar i kundhallen. Därefter går
vi runt i huset ända upp till
översta våningen, med besök i
Malmstens-Galleriet. Visningen
tar 1 tim 45 min, det blir visning
av arkitektur och konst såsom
skulptur, tavlor, Märta Mååsgobeläng, Carl Malmstenmöbler m m. Vi fikar under en
lämplig paus i Folksamhusets personalrestaurang.
Plats: Bohusgatan 14, samling i entrén. Närmaste
T-bane-station är Skanstull.
Avgift: 100 kr.
Anmälan till föreningen: senast 8/1.

OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: föreningen tillhanda senast 11/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.

Februari
Vart går Ryssland under Putin?
Måndag 5/2 kl. 13:30 – 15:30
Förre utrikeskorrespondenten och SVTmedarbetaren Stig Fredrikson ger
sin bild av Rysslands utveckling
under Putins presidenttid, av
relationen till Donald Trump i USA
och av följderna för Sverige av den
ökade spänningen i vår del av
världen.
Plats: Medborgarhuset,
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
Resväg: se 10/1, Uppstartsträff.
Avgift: 100 kr inkl. kaffe och smörgås.
Anmälan till föreningen: senast 22/1.
Betalning: föreningen tillhanda senast 25/1.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Hana Påhlman, 076-580 67 99.

Ölprovning på Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby sjöstad
Tisdag 13/2 kl. 14:50 – ca 16:30
Torsdag 15/2 kl. 14:50 – ca 16:30
Besök i Nya Carnegie-bryggeriet där
vi blir guidade under ca 1 timme
genom bryggeriet. Bland annat får vi
kika ner i mäskpannan och stå
bland jäsningstankar.
Vi provar på 4st ölsorter.
Efter guidningen blir vi guidade till
baren, för dem som vill. Allt för att
ytterligare kunna vidga våra vyer
inom det gedigna ölutbudet.
Plats: Ljusslingan 15 (gatuadress).
Resväg: Tvärbanan från Gullmarsplan till Hammarby
Sjöstad, hållplats Luma. Promenera ca 200 m utefter

Kölnagatan ner mot Sickla kanal. Samling utanför
ingången.
Avgift: 250 kr.
Anmälan till föreningen: 29/1.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 1/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Lennart Johansson, 073-031 16 46.

Lunchträff med dans
Torsdag 15/3 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 och kaka ingår.
Övriga drycker betalar du själv till
självkostnadspris. Lotteri.
Plats: Medborgarhuset,
Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
Resväg, se 1/10 Uppstartsträff.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 8/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 12/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvariga: Bibbi Farman, Hasse Nygren eller Gunnel
Backman, 070-646 39 28.

Thielska Galleriet
Onsdag 21/2 kl. 14:00 – 16:30
Thielska Galleriet räknas som ett av Sveriges förnämsta konstmuseer. Huset
skapades för bank- och
finansmannen Ernest Thiels
storslagna konstsamling.
Det övre planet har utformats efter Thiels idé om två
stora salar "vars väggar
skulle täckas med tavlor".
Den gamla intendentbostaden, tidigare storkök
med pigkammare, används numera som café.
Galleriet har ingen hiss, men trappstegen är låga.
Bärbara vikpallar finns.
Efter visningen serveras kaffe och smörgås.
Plats: Thielska Galleriet, Sjötullsbacken 8,
Blockhusudden.
Resväg: Buss 69 till Sjöstugan. Gå 119 m. (Ej buss
69K)
Avgift: 170 kr inkl. kaffe och smörgås.
Anmälan till föreningen: senast 5/2.
Betalning: föreningen tillhanda senast 8/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

World of Classics
Torsdag 22/3 kl. 11:30 – 15:30
Vi kommer att besöka Sveriges största USA-bils
museum beläget i Tumba. Där finns inte bara gamla
bilar utan hela miljön doftar 50- och 60-tal.
Efter guidad visning får vi
själva gå runt och titta.
Därefter serveras vi mat,
fläskfilé med potatisgratäng.
Plats: Bovallens
industriområde i Tumba.
Resväg: Pendeltåget till
Tumba, tag där buss 716
mot Bremora till hpl. Skäcklinge. Promenera ca
1100 m (15 – 30 min) till Finkmossvägen 150.
Parkeringsplatser finns. Om du har problem att
promenera så kan vi i viss utsträckning hjälpa till
med skjuts sista biten. Ange i anmälan om du vill ha
skjuts från hållplats Skäcklinge till museet.
Avgift: 200 kr.
Anmälan till föreningen: senast 5/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 8/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62.

Mars
Årsmöte
Onsdag 7/3 kl. 14:00 – 16:00
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
Efter mötet serveras landgång, ett glas vin, öl/vatten,
kaffe och kaka. För att beställa
förtäring behöver vi som vanligt
en anmälan.
Motion till årsmötet ska vara
föreningen tillhanda senast
den 31/1.
Årsmöteshandlingarna publiceras senast två veckor
före mötet på föreningens webbplats.
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
Resväg: se 10/1, Uppstartsträff.
Avgift: Medlem avgiftsfritt, ej medlem 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 19/2.
Betalning: föreningen tillhanda senast 22/2.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70.
OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till
årsmötet.

April
Huddinge kyrka
Onsdag 4/4 kl. 10:30 – ca 13:00
Huddinge kyrka är en kyrkobyggnad och en
församlingskyrka i Huddinge församling och
Stockholms stift. Den har
alltsedan medeltiden varit
socken-kyrka för Huddinge
socken. Huddinge kyrka
byggdes omkring år 1200.
Den byggdes intill en sjö,
Kyrksjön, som ej längre finns
kvar.
Därefter har kyrkan renoverats och byggts till genom
århundradena, senast 1998.
Efter visningen får vi lyssna till 30 minuter levande
musik och därefter serveras sopplunch.
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Plats: Kyrkan är belägen på Kommunalvägen 23.
Resväg: Pendeltåg till Huddinge station.
Avgift: 80 kr.
Anmälan till föreningen: senast den 19/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast den 22/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

Vårfest
Torsdag 26/4 kl. 17:00 – 22:00
Välkomna till årets vårfest!
Välkomstdrink, trerättersmeny med 2
glas vin eller öl/vatten samt kaffe.
Övriga drycker betalar du själv.
Dans till Hasse Svedberg U.P.A.
Plats: HF’s tjänstemannamatsal,
Dialoggatan 11, Hägersten.
Resväg: T-bana till Telefonplan,
360 m promenad.
Avgift: 375 kr.
Anmälan till föreningen: senast 9/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 12/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

Klara Soppteater
Fredag 13/4 kl. 11:30 – 13:15
Vi kommer till dukat bord med soppa, bröd, smör och
vatten samt kaffe
och kaka klart att
äta. I Teaterbaren, som finns
i lokalen kan
man köpa till
vin/öl. Klockan
12:00 startar en
timmes
underhållning.
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, ingång
Drottninggatan 34. Samling utanför ingången
kl. 11:30 för utdelning av biljetter.
Resväg: T-Centralen utgång Sergels Torg /
Drottninggatan och 50 meters promenad.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 26/3.
Betalning: föreningen tillhanda senast 29/3.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Jan Stellan, 070-221 99 33.

Maj
Bussrundtur i Stockholm
Onsdag 2/5 kl. 10:00 – c:a 13:00
Upplev Stockholms bästa
sevärdheter och lär dig
om stadens historia och
kultur på denna guidade
sightseeingtur med buss.
Efter rundturen serveras
lunch på Godthem.
Avfärd: Cityterminalen kl. 10:00.
Rundturen avslutas: kl. 12:00 på Rosendalsvägen
på Djurgården.
Avgift: 250 kr.
Anmälan till föreningen: senast 16/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 19/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070 - 533 92 19.

Solvalla travbana
Tisdag 17/4 kl. 16:30 – 22:00
Välkommen till Solvalla travbana - en annorlunda
utflykt med fart, spel och spänning. Det blir en
stallbacks-visning på en
timme, genomgång av
dagens lopp med kända
hästar och kuskar samt
hur och var man kan
spela. Sedan går vi till
restaurang BISTRO,
där det serveras mat,
typ husmanskost.
Dryck utöver öl/vatten
får man beställa och betala själv.
Från BISTRO kan man se loppen.
Resväg: T-bana till Sundbyberg, buss 113 till
hållplats Solvalla. Samling vid huvud-entréen på
Solvalla.
Avgift: 250 kr.
Anmälan till föreningen: senast 3/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast den 5/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Aris Graufelds, 070-223 81 70.

Skapande verksamhet på Husby
Gård
Tisdag den 8/5 kl. 10:00 – ca 15:00
Kort visning av Husby Gård, där huvudbyggnaden
kan dokumenteras från 1840-talet. Därefter delas vi i
två grupper. Den ena gruppen får prova på
glasfusing, då man t ex
kan göra ett smycke.
Den andra guppen får
prova på grafik, där man
tillverkar varsitt litet
torrnålstryck. Runt kl
12:00 serveras soppa
med bröd, kaffe och
kaka.
Därefter byter grupperna plats. Glasarbetena måste
brännas, och Eva ser till att var och en får sitt
glasstycke vid ett senare tillfälle. Torrnålstrycken kan
tas hem samma dag.
Plats: Husby Gård, Kista.
Resväg: T-bana till Husby, 7 minuters promenad till
Husby Gård, röda stugor.
Avgift: 200 kr.
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Anmälan till föreningen: senast 23/4.
Betalning: föreningen tillhanda senast 26/4.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Eva Haglund, 070-267 37 67.

Anmälan
Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-postadress eller röstbrevlådan.
OBS – anmälan får göras tidigast 18/12 kl 9:00.
Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid
oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.
Observera att anmälningarna kan ta upp till 4
arbetsdagar att besvara.
Om du är beroende av specialkost (t.ex. glutenfri
kost, har allergiproblem eller är vegetarian, etc.),
måste du anmäla detta vid anmälan till aktiviteten.

Heldagstur till Siaröfortet
Tisdag 22/5 kl. 08:45 – 16:30
M/S Sjögull / M/S Sjöbris kommer att ta oss ifrån
Ström-kajen ut till
Siaröfortet i
Furusunds-leden.
Båtturen tar 1h 50
min och ombord
finns enkel
servering för dem,
som önskar. Framme vid Siaröfortet, kl. 11:00 –
12:00 blir det guidning i Siaröfortets museum.
När första världskriget bröt ut började man byggandet av Siaröfortet 1916. Slutbesiktningen kunde dock
inte ske förrän 1924, efter att kriget var slut 1918.
Vi får inblick i ledningscentral, logement, kök.
kanontorn etc. Lunch klockan 12:00 som består av
en buffé' i gamla logementet som har utsikt mot
Furusundsleden. Efter lunch får vi lite tid för egen
upptäcktsfärd på ön. Hemfärd ca 14:30.
Ta med stadiga skor, som tål lite vått underlag, för
golvet kan vara blött, speciellt efter regn.
Avresa: kl. 08:45 från Strömkajen.
Hemkomst: ca 16:30.
Avgift: 300 kr.
Anmälan till föreningen: senast 7/5.
Betalning: föreningen tillhanda senast 10/5.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela
ansvarig: Lennart Johansson, 0730-031 16 46.

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.

Avgifter, som är 100 kr eller lägre, återbetalas inte.
Avbeställningsskydd och reseförsäkring: brukar ingå
som del i hemförsäkringar. Kolla med ditt
försäkringsbolag.

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

Picknick i Tantolunden

Styrelse och funktionärer

Tisdag 29/5 kl. 12:00
Samling T-bana Zinkensdamm kl. 12.
Vi samlas i Tantolunden för att
genomföra en femkamp, äta medhavd
lunch samt dela ut priser. Matsäck
och dryck medtas av var och en.
I händelse av dåligt väder kolla på
Hemsidan om det blivit inställt.
Ansvarig: Stig Bernholm, 070-512 25 62.

Styrelseledamöter
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

Allmän information

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

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

Sten Grusell
Christer Eklund

070-692 82 11
070-518 17 34

Valnämnd
Elsie Fondin
072-231 07 87
Lena Hagström
073-366 60 87
************************************************************
Årets utlandsresa är en rundresa på Irland den 31
augusti. Anmälan senast den 25 mars till ansvarig:
Eva Haglund, 070-267 37 67 eller via mail
eraevah@gmail.com Se bifogat informationsblad.

Om du har ändrat adress, telefonnummer
eller e-postadress, var vänlig och anmäl
detta till föreningens e-post-brevlåda
ericssonseniorer@gmail.com

eller röstbrevlådan 08-550 024 91.
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