ERICSSON SENIORER
www.ericssonseniorer.org
KONTAKTINFORMATION
E-postadress: ericssonseniorer@gmail.com
Röstbrevlåda: 08-550 024 91

Höstprogram 2021
Del 2, oktober-december

Anmälan görs till föreningen och tidigast den 27/9 kl. 09:00
På grund av osäkert läge för Corona-restriktionerna kan programmet komma att ändras,
vänligen kontrollera på hemsidan. För er utan mejl ringer vi upp vid större förändringar.

Oktober
Hallwylska Palatset
Onsdag 13/10 kl. 12:00 – 14:00
Torsdag 14/10 kl. 12:00 – 14:00

Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 4/10.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 7/10.
Ange datum vid betalning.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Per Hallonquist, 072-574 62 79.

Anders Hansers Stockholm
Fredag 22/10 kl. 11:00 – ca 12:45

Uppdraget att bygga ett vinterhem åt makarna von
Hallwyl gick till arkitekt Isak Gustaf Clason.
Byggnationerna påbörjades 1893 och huset stod
klart 1898. Ursprungligen ville Clason att huset skulle
stå där Dramaten nu är placerad, men det beviljade
inte Stockholms stad.
Huset skulle fylla tre syften: att vara en bostad under
vinterhalvåret, ett kontor för familjens firma och ett
utrymme för grevinnans samlingar av antikviteter. I
övrigt fick arkitekt Clason fria händer av makarna von
Hallwyl, och han behövde inte bekymra sig om
pengar – huset fick kosta vad det ville.
Hallwylska museet har en av Sveriges bäst bevarade
miljöer från sekelskiftet 1900. Med sina 2200 kvm
fördelade på ett 40-tal rum innehåller huset en av
landets största samlingar av konst, porslin och antika
möbler. Palatset donerades till svenska staten 1920.
Efter guidningen tar vi lunch på Lebanon Meza
Lounge nästgårds.
Plats: Hallwylska museet, Hamngatan 4 Stockholm.
Resväg: T-bana till Kungsträdgården utgång mot
Arsenalsgatan 5 minuters promenad mot Hamngatan

Vi får se tre Stockholmsfilmer av Anders, nämligen
Stolta stad (Stockholm på 1700-talet), Från Klara till
City (50- och 60-talet) samt Östermalm (60-talet).
Visningen arrangeras tillsammans med
Radioveteranerna, så vi blir bara Ericssonpensionärer. Varannan stol enligt
Folkhälsomyndigheten är det som gäller.
Vid få antal anmälda kan föreställningen komma att
flyttas till biografen Zita (Birger Jarlsgatan 37),
meddelas i så fall i god tid.
Plats: Biografen Grand, Sveavägen 45.
Resväg: T-banans gröna linje till Rådmansgatan,
uppgång Tegnérgatan.
Avgift: 125 kr

November

Anmälan till föreningen: senast 4/10.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 7/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunnar Nyström, 070-533 92 19.

Kungliga Väntsalen
Tisdagen 9/11 kl. 13:30 – ca 14:30

Höstfest
Torsdag 28/10 kl. 17.00 – 23.00

På Stockholms centralstation finns en av stans
hemligaste vrår. En pampig dörr i ändan av
centralstationen leder till den kungliga väntsalen.
Bakom dörren finns först en hall där gäster kan
hänga av sina kläder, och en ”allmän” toalett.
Bortanför hallen ligger den stora väntsalen med en
inredning som påminner om en svunnen tid,
gamla ståtliga möbler, högt i tak, vackra målningar
och inredningsdetaljer.
I en del av väntsalen finns ytterligare ett rum.....
Visningen tar ca 1 timme.
Efter visningen kan vi, som önskar, gå till något
närliggande kafé och fika efter egen plånbok,
(inget café i närheten vill ta emot bokningar).

Välkomna till årets höstfest.
Äntligen får vi träffas och det firar vi med fest på
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Gamla stan, där det
hörts glada festers skatt sedan 1600-talet.
Vi börjar med välkomstdrink i Strömsalongen som
finns på vån 3 och njuter samtidigt av den fantastiska
utsikten över Stockholms ström.
Sedan går vi en trappa upp till Neptuniasalen och
äter en god och vällagat 3-rättersmiddag gjord på
säsongen bästa råvaror. 2 glas vin eller öl/vatten
ingår. När vi har njutit av den goda maten serveras
kaffe och kaka i Strömsalongen. När vi återvänder till
matsalen har den möblerats om till dansgolv och där
finns Patrick Eklöfs orkester som spelar dansmusik
hela kvällen. Det finns snaps, avec och vin att köpa.

Plats: Stockholms Centralstation.
Samling vid Kompassen/ringen i Centralhallen.
Resväg: Alla vägar bär till Centralen.
Avgift: 50 kr.
Anmälan till föreningen: senast 25/10.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 28/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Yngve Englander, 070-524 51 98.

Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10.
Resväg: Buss från Slussen. Buss 76 (från
Hornsgatan) eller Buss 2 (från Södermalmstorg) till
Slottsbacken och 48 m promenad.
Avgift: 350 kr.
Anmälan till föreningen: senast 11/10.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 14/10.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08.

Lunchträff med dans
Torsdag 25/11 kl. 13.00 – 16.30
Välkommen till en
trevlig eftermiddag med
lunch och dans till
Gunnar och Anders.
Varmrätt inkl. 1 glas vin
eller öl/vatten, kaffe och
kaka ingår.
Övriga drycker kan du köpa till självkostnadspris.
Lotteri (betalas med kontanter, ej Swish).
Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.
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Resväg: T-bana till Hägerstensåsen. Utgång mot
Hägerstensåsen, eller buss 147 från Liljeholmen till
Sedelvägen.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 15/11.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 18/11.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Gunvor Hertz, 076-119 46 08 eller Stig
Bernholm, 070-512 25 62.

Ändringar och tillägg till programmet meddelas via
hemsidan: www.erissonseniorer.org

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.

Anmälan

December

Anmälan till aktiviteter görs till föreningens e-postadress eller röstbrevlådan.
OBS – anmälan får göras tidigast 27/9 kl. 09:00.
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.

Thielska Galleriet
Onsdag 1/12 kl. 13:00 – 15:00
Torsdag 9/12 kl. 13:00 – 15:00

Betalning
Betalning görs till Plusgiro 72 24 24-9.
Ange aktivitetens datum och benämning.
Betalning ska inte ske förrän ditt deltagande
bekräftats.
Aktiviteten ska vara betald senast vid angivet sista
betaldatum.
Ett konstmuseum på Djurgården. Huset skapades för
bankiren och konstmecenaten Ernest Thiel och hans
hustru Signe. Lär dig mer om detta på visningen. Då
kommer guiden att berätta om huset och
konstsamlingarna. Visningen börjar 13:00 och tar ca
1 timme. Efteråt får vi kaffe/te och smörgås på Café
Monika Ahlberg som ligger i huset.

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.

Plats: Thielska Galleriet, Sjötullsbacken 8.
Resväg: Buss 67 mot Blockhusudden eller sjövägen
med pendelbåt nr 80 från Nybrokajen/Strandvägen
ankommer kajen Blockhusudden. Du kan också ta
båten från Nacka Strand direkt till Blockhusudden.
Avgift: 150 kr.
Anmälan till föreningen: senast 15/11.
OBS! Det finns två tillfällen, ange vilken visning
du vill gå på.
Betalning: Föreningen tillhanda senast 18/11.
Ange datum vid betalning.
Vid förhinder under aktivitetsdagen, meddela
ansvarig: Marina Hellstrand, 076-336 11 19.
Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Styrelse och funktionärer
Gunnar Nyström, ordförande
Yngve Englander, vice ordf.
Per Hallonquist, sekreterare
Gunvor Hertz, kassör
Marina Hellstrand, ledamot
Jan Rosbäck, ledamot
Barbro Sahlin, ledamot
Jan Stellan, ledamot
Adjungerad
Hana Påhlman, webansvarig

070-533 92 19
070-524 51 98
072-574 62 79
076-119 46 08
076-336 11 19
070-618 74 46
070-570 26 37
070-221 99 33
076-580 67 99

Revisorer
Christina Boström
Christer Eklund

Allmän information
Medlemsavgiften är 150 kr, för 2021 gäller 75 kr.
Medlem får ta med maka/make eller sambo på
samtliga aktiviteter.

070-733 84 42
070-518 17 34

Valnämnd
Elsie Fondin
Lena Hagström
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072-231 07 87
073-366 60 87

