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FÖRENINGENS SYFTE

Vi ska verka för att den känsla av tillhörighet till ”Ericssonfamiljen”, som många upplever efter en lång 
anställning, ska få en naturlig fortsättning efter pensioneringen.
Vi försöker skapa en trivsam samvaro för medlemmarna. Programmet innehåller ett brett utbud av 
aktiviteter för att passa olika intressen.

ALLMÄN INFORMATION

Medlemsavgiften för 2009 är 100 kr.
Medlem får gärna ta med maka/make eller sambo på samtliga aktiviteter.

Ändringar och tillägg till programmet meddelas via hemsidan, vår telefonsvarare och vid aktiviteter.

Du som har e-postadress, meddela den till kontakt@ericssonseniorer.org. Du kan då få snabb  
information om tillkommande aktiviteter.

Anmälan till aktiviteter bör helst ske via e-post.

AKTIVITETER OCH BETALNINGSVILLKOR

Vid betalning använd helst plus- eller bankgiro. Aktiviteten ska vara betald och beloppet finnas på 
föreningens plus- eller bankgirokonto senast vid angivet sista betaldatum. Beakta att betalning med 
betalningsorder via brevlåda tar ca tre arbetsdagar.

ÅTERBUD EFTER ANMÄLNINGSDATUM OCH VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING

Återbud efter anmälningsdatum meddelas till aktivitetsansvarig. Återbetalning av avgift kan endast 
ske vid sjukdom som anmäls senast dagen före aktiviteten. Fasta kostnader, som t.ex. resor, vilka är 
bindande för föreningen, kan inte återbetalas om inte ersättare insätts. Eventuell återbetalning eller 
överföring till annan aktivitet sker efter överenskommelse med den som är ansvarig för aktiviteten.

KONTAKTINFORMATION

Ericsson Seniorer har inte längre något kansli, men du kan ringa jourhavande styrelseledamot 
på telefon 08-550 024 91 tisdagar kl. 10:00 – 12:00.

Jourtjänsten öppnar tisdagen den 13/1 och stänger tisdagen den 5/5.

Telefon 08-550 024 91
Konton Plusgiro 72 24 24-9. Bankgiro 5745-9539
Hemsida www.ericssonseniorer.org
E-postadress kontakt@ericssonseniorer.org 
Postadress Ericsson Seniorer c/o Thorwald Lundmark, Törestigen 4, 141 41 Huddinge

Vad tycker du om Ericsson Seniorers verksamhet? Skicka in dina förslag på förbättringar  
och programpunkter till kontakt@ericssonseniorer.org eller till vår postadress.

Omslagsbilden föreställer LM Ericssons första telefon från år 1878.
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Tis. 13/1 Jourtjänsten öppnar för säsongen
Kl. 10:00 Jourtjänsten kan nås tisdagar kl. 10:00 –12:00.
  Övriga tider ger hemsidan och telefonsvararen
  information.

Tors.15/1 Julgransplundring   
Kl. 14:30 Dans till Arne Fernlöfs duo.
  Kaffeservering. Påse till alla.
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen. 
  Lokalen är handikappanpassad. 
  T-bana 14 till Hägerstensåsen, utgång Hägerstensåsen,
  eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen. 
  Kostnad 50 kr, som betalas på plats.

Tis. 20/1 Ericssons historia
Kl. 13:30 Kom och hör Christer Malm berätta om LM Ericssons historia
  från starten 1876 och fram till 2000-talet. Korta nedslag i
  bolagets historia från att ha varit materielleverantör på
  fast telefoni via ”totalt” telekombolag till att vara leverantör av 
  mobiltelefoni. 
  Efter föredraget blir det kaffeservering.
  Aktiviteten avslutas ca 15:30.
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,  
  Hägerstensåsen.
  Lokalen är handikappanpassad.
  T-bana nr 14 till Hägerstensåsen, utgång mot Hägerstensåsen,
  eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
  Max 50 deltagare.
  Ingen kostnad.
  Anmälan senast 13/1.
  Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33. 

Tors. 22/1 Boulespel
  Vi fortsätter som tidigare på torsdagar. 
  Intresserade kontaktar Sten Grusell, 08-650 41 96  
  eller Solveig Aas, 08-710 42 11.
       

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.januari

Höstresa till Finnhamn i Stockholms norra skärgård
Båten avgår preliminärt kl. 08:30 från Strömkajen vid 
Grand Hotel.
Resan tar 2,5 timme och väl framme väntar en härlig lunch på 
Finnhamns värdshus.
Det finns tid för en kort promenad på ön innan båten går  
kl. 14:40.
Båten kommer tillbaka till Strömkajen kl. 18:20.
Vi träffas på kajen senast kl. 08:00.
Max 40 deltagare.
Kostnad inklusive lunch 330 kr.
Anmälan senast 18/8.
Betalning oss tillhanda senast 21/8.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

Ons. 2/9

september Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.
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Ons. 4/2 Chilenska viner och småskuret 
Kl. 18:00 Eftersom aftnar med vinprovning och tilltugg blev övertecknade   
  de gånger, som de genomfördes under 2008, gör vi nu en repris.  
  Denna gång med temat ”Chilenska viner och småskuret”. 
  Vi träffas på Reimersholme, Reimersholmsgatan 45 i en  
  gammal sprittank som kallas Åttingen och idag är en kulturmärkt  
  byggnad. 
  Buss nr 40 från Fridhemsplan eller buss nr 66 från Zinkensdamm  
  tar dig till ändhållplatsen på Reimersholme där du går ca 50 m   
  tillbaka och då är du framme vid Åttingen.
  Max 30 deltagare.
  Kostnad 235 kr.
  Anmälan senast 20/1. 
  Betalning oss tillhanda senast 23/1.
  Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33.

Tis.17/2 Vandringar längs Hälsans stig   
Kl. 10:00 Varannan tisdag med början 17 februari vandrar vi alla jämna   
  veckor t.o.m. v22.
  Lättare vandring längs gångvägar och gator både centralt och i   
  Stockholms omgivningar.    
  Vi vandrar mellan 4 och 10 km i makligt tempo. Kafferast vid   
  lämplig plats eller en fika efteråt, allt beroende på var vi vandrar   
  eller längden på vandringen.
  Startplats för kommande vandring bestämmer vi innan vi  
  skiljs åt. Information kommer också att ges via hemsidan och   
  telefonsvararen. 
  Vandringarna ställs in vid alltför dåligt väder.
  Ingen kostnad.
  Ansvariga: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83,  
  Hans Nihlén, 076-203 39 39.

Tors. 19/2 Årsmöte 2009
Kl. 15:00 Efter mötet bjuder föreningen på landgång, öl/vatten, kaffe och                          
  kaka. För att beställa mat behöver vi veta att du kommer.   
  Medlemskort uppvisas för deltagande i förhandlingarna.
  Motion till årsmötet skickas till föreningens post- eller  
  e-postadress senast 3/2. 
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
  T-bana 14 till Hägerstensåsen, utgång Hägerstensåsen, eller buss  
  147 från Liljeholmen till Sedelvägen. Lokalen är handikappanpassad.
  Anmälan senast 3/2.

  OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till årsmötet.

februari Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

 

Picknick i Tantolunden
Samling T-bana Zinkensdamm.
Matsäck och dricka medtages. Femkamp.
Inställs vid alltför dåligt väder.

Jourtjänsten öppnar för säsongen.
Jourtjänsten kan nås tisdagar kl. 10:00 –12:00.
Övriga tider ger hemsidan och telefonsvararen
 information.

Boulespel
Vi fortsätter som tidigare på torsdagar.
Intresserade kontaktar Sten Grusell, 08-650 41 96  
eller Solveig Aas, 08-710 42 11.

maj
Tors. 28/5
Kl. 12:00

augusti

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

Tors. 18/8
Kl. 10:00

Tors. 20/8
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mars

Ons. 4/3 Par Bricole
Kl. 13:00 Vi får en visning av Bellmanshuset och får veta lite mer om   
 Bellmans synnerligen intressanta liv och diktning. Några    
 ur sällskapet Par Bricole bjuder dessutom på sång och musik  
 till luta. 
 Besöket varar ca 2 1/2 tim inklusive kaffe efter avslutad visning.
 Plats: Par Bricole, Bellmanshuset, Urvädersgränd 3.
 T-bana till Slussen, uppgång Götgatan, gå till höger mot Slussen,  
 första tvärgatan till höger Urvädersgränd (trappa upp).
 Max 45 deltagare.
 Kostnad inkl. kaffe med bröd 165 kronor.
 Anmälan senast 17/2.
 Betalning oss tillhanda senast 20/2.                
 Ansvarig: Margit Olsson, 070-993 09 45.

   
 
 Träff med dans  
 Dans till Wahlén och Segeblads orkester. 

Uppvisning av gillesdans och förfriskningar till självkostnadspris.
Träffen avslutas 16:30. 
Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
 Lokalen är handikappanpassad.
T-bana 14 till Hägerstensåsen, utgång mot Hägerstensåsen,
 eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
 Kostnad 50 kr som betalas vid entrén, kaffe och kaka ingår.
 Ansvariga: Bibbi Farman, Hans Nygren, Gunnel Backman.

Tors. 19/3
Kl. 14:00

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

forts. nästa sida

     

Jourtjänsten upphör för säsongen.

S:t Sigfrids kyrka
Alla som färdats med bil på Essingeleden 
söderut har väl sett den lilla röda träkyrkan 
som ligger till höger vid Aspudden.
Kapellet byggdes år 1900 i Vanadislunden 
i Stockholm, men när Stefanskyrkan i sten 
var byggd såldes kapellet till Brännkyrka 
församling för 37 000 kr.
Kapellet i trä, med åttahörnigt kyrkorum ritades av arkitekt
E. O. Ulrich. Det forslades till Aspudden och byggdes upp igen  
på berget.
Besöket varar ca en timme, guidad visning.
T-bana 13. Vi träffas vid T-banestation Aspudden kl. 12:30 och går 
upp till kyrkan, en promenad på 400 m.
Max 30 deltagare.
Kostnad 20 kr som betalas på plats.
Anmälan senast 21/4.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

Flygresa till Bodensjön och Mainau
På resan besöker vi förutom Mainau ett antal andra sevärda  
platser.
Se separat program (bifogat).
Inträdet för besöket vid Mainau ingår i resans pris. Tillfälle till  
andra visningar finns. Kostnaden för dessa betalas på plats. 
Avresa 10/5 hemkomst 14/5.
Bindande anmälan Ericsson Seniorer tillhanda senast tisdagen 
den 24 februari.
Inbetalningskort kommer att skickas från resebyrån till alla  
anmälda.
Betalning av anmälningsavgiften 500 kr senast 6 mars.
Resterande betalning, 6490 kr senast den 14 april.
Max 30 deltagare.
Kostnad 6990 kr. Tillägg för enkelrum 1050 kr.
Ytterligare information lämnas efter anmälan.
Se till att du har ett avbeställningsskydd.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

  

maj

Ons. 6/5
Kl. 13:00

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

Tis. 5/5

Sön. 10/5
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Utflykt till Gävle med Järnvägsmuseet och Ericssons fabrik  
Vi startar från Telefonplan med buss längs E4 mot Gävle. Hela 
sträckan Stockholm-Gävle är nybyggd motorväg och har inga 
naturliga rastplatser för förmiddagskaffe. Vi får vänta tills vi når 
första besöksmålet, Järnvägsmuseet, där kaffe med bulle väntar. 
Sedan fortsätter vi med en guidad visning. Lunchen får vi på en 
konferensanläggning i samma område som museet.
Eftermiddagen ägnas åt huvudmålet på resan, Ericssons  
Gävlefabrik. Eftermiddagskaffet förlägger vi till restaurang  
Kinesiska Muren i Älvkarleby. Restaurang Kinesiska Muren har 
byggt till en museiavdelning där de bl.a. skapat en replika av den 
berömda terrakottaarmén. Även här får vi guidad visning.
Resan avslutas kl. 19:00.
Startplats: Telefonplan, LM Ericssons väg 30 A, T-bana 14 till 
Telefonplan.
Max 50 deltagare.
Kostnad 475 kr.
Anmälan senast 24/2.
Betalning oss tillhanda senast 27/2.
Ansvarig: Folke Karlsson, 070-686 58 08. 

mars

Ons. 25/3
Kl. 07:30

 
Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

     

Besök med presentation av Ericsson Multimedia
Vi kommer att få en presentation av den nya affärsenheten  
Multimedia och deras verksamhet. Syftet med enheten är att ta fram 
lösningar för att koppla samman operatörer och tjänste- 
leverantörer i ett mobilt nät och därmed kunna erbjuda fler  
konsument- och företagsapplikationer. Detta är ett utmärkt  
tillfälle att få en bättre insikt i vad multimedia egentligen 
handlar om.
Besöket avslutas kl. 11:00.
Plats: Vi träffas i receptionen på Torshamnsgatan 23 kl. 09:30.
T-bana 11 till Kista, därefter en promenad på 10-25 min beroende  
på hur fort man går. 
Max 40 deltagare.
Ingen kostnad.
Anmälan senast 17/3.
Ansvarig: Thorwald Lundmark, 070-555 70 93.

Naturvandringar i etapper
Ambitionen är att genomföra en naturvandring varannan vecka. 
Vi går etapper på Sörmlandsleden. Vi tar fikapauser och en grillpaus. 
Till och från spåret tar vi oss med SL. 
Naturvandringen är lite tuffare än stadspromenaderna på Hälsans 
Stig. De är på 10 till 16 km och tar en hel dag med resor. 
Eftersom styrelsen varken rår över SL:s tidtabeller eller vädret i vår 
kommer information om vandringarna och promenaderna att 
publiceras på webbsidan http://www.nihlen.nu/seniorerna. 
Det går också bra att ringa aktivitetsansvarig för besked om 
plats och tid för aktiviteterna.
Ansvarig: Hans Nihlén, 076-203 39 39.

Vårfest
Välkomstdrink, trerättersmeny med öl/vatten, 2 glas vin
samt kaffe. Övriga drycker betalar du själv.
Dans till Wahlén & Segeblads orkester.
Plats: Restaurang Trekanten, Lövholmsvägen 29. 
Tvärbanan till hållplats Trekanten.
Subventionerat pris 295 kr.
Anmälan senast 7/4.
Betalning oss tillhanda senast 14/4.

april

Tis. 7/4

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

Ons. 1/4
Kl. 09:30

 

Tors. 23/4
Kl. 17:30
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mars
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april

Tis. 7/4
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Ons. 1/4
Kl. 09:30

 

Tors. 23/4
Kl. 17:30
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mars

Ons. 4/3 Par Bricole
Kl. 13:00 Vi får en visning av Bellmanshuset och får veta lite mer om   
 Bellmans synnerligen intressanta liv och diktning. Några    
 ur sällskapet Par Bricole bjuder dessutom på sång och musik  
 till luta. 
 Besöket varar ca 2 1/2 tim inklusive kaffe efter avslutad visning.
 Plats: Par Bricole, Bellmanshuset, Urvädersgränd 3.
 T-bana till Slussen, uppgång Götgatan, gå till höger mot Slussen,  
 första tvärgatan till höger Urvädersgränd (trappa upp).
 Max 45 deltagare.
 Kostnad inkl. kaffe med bröd 165 kronor.
 Anmälan senast 17/2.
 Betalning oss tillhanda senast 20/2.                
 Ansvarig: Margit Olsson, 070-993 09 45.

   
 
 Träff med dans  
 Dans till Wahlén och Segeblads orkester. 

Uppvisning av gillesdans och förfriskningar till självkostnadspris.
Träffen avslutas 16:30. 
Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
 Lokalen är handikappanpassad.
T-bana 14 till Hägerstensåsen, utgång mot Hägerstensåsen,
 eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
 Kostnad 50 kr som betalas vid entrén, kaffe och kaka ingår.
 Ansvariga: Bibbi Farman, Hans Nygren, Gunnel Backman.

Tors. 19/3
Kl. 14:00

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

forts. nästa sida

     

Jourtjänsten upphör för säsongen.

S:t Sigfrids kyrka
Alla som färdats med bil på Essingeleden 
söderut har väl sett den lilla röda träkyrkan 
som ligger till höger vid Aspudden.
Kapellet byggdes år 1900 i Vanadislunden 
i Stockholm, men när Stefanskyrkan i sten 
var byggd såldes kapellet till Brännkyrka 
församling för 37 000 kr.
Kapellet i trä, med åttahörnigt kyrkorum ritades av arkitekt
E. O. Ulrich. Det forslades till Aspudden och byggdes upp igen  
på berget.
Besöket varar ca en timme, guidad visning.
T-bana 13. Vi träffas vid T-banestation Aspudden kl. 12:30 och går 
upp till kyrkan, en promenad på 400 m.
Max 30 deltagare.
Kostnad 20 kr som betalas på plats.
Anmälan senast 21/4.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

Flygresa till Bodensjön och Mainau
På resan besöker vi förutom Mainau ett antal andra sevärda  
platser.
Se separat program (bifogat).
Inträdet för besöket vid Mainau ingår i resans pris. Tillfälle till  
andra visningar finns. Kostnaden för dessa betalas på plats. 
Avresa 10/5 hemkomst 14/5.
Bindande anmälan Ericsson Seniorer tillhanda senast tisdagen 
den 24 februari.
Inbetalningskort kommer att skickas från resebyrån till alla  
anmälda.
Betalning av anmälningsavgiften 500 kr senast 6 mars.
Resterande betalning, 6490 kr senast den 14 april.
Max 30 deltagare.
Kostnad 6990 kr. Tillägg för enkelrum 1050 kr.
Ytterligare information lämnas efter anmälan.
Se till att du har ett avbeställningsskydd.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

  

maj

Ons. 6/5
Kl. 13:00

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

Tis. 5/5

Sön. 10/5

58



  

Ons. 4/2 Chilenska viner och småskuret 
Kl. 18:00 Eftersom aftnar med vinprovning och tilltugg blev övertecknade   
  de gånger, som de genomfördes under 2008, gör vi nu en repris.  
  Denna gång med temat ”Chilenska viner och småskuret”. 
  Vi träffas på Reimersholme, Reimersholmsgatan 45 i en  
  gammal sprittank som kallas Åttingen och idag är en kulturmärkt  
  byggnad. 
  Buss nr 40 från Fridhemsplan eller buss nr 66 från Zinkensdamm  
  tar dig till ändhållplatsen på Reimersholme där du går ca 50 m   
  tillbaka och då är du framme vid Åttingen.
  Max 30 deltagare.
  Kostnad 235 kr.
  Anmälan senast 20/1. 
  Betalning oss tillhanda senast 23/1.
  Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33.

Tis.17/2 Vandringar längs Hälsans stig   
Kl. 10:00 Varannan tisdag med början 17 februari vandrar vi alla jämna   
  veckor t.o.m. v22.
  Lättare vandring längs gångvägar och gator både centralt och i   
  Stockholms omgivningar.    
  Vi vandrar mellan 4 och 10 km i makligt tempo. Kafferast vid   
  lämplig plats eller en fika efteråt, allt beroende på var vi vandrar   
  eller längden på vandringen.
  Startplats för kommande vandring bestämmer vi innan vi  
  skiljs åt. Information kommer också att ges via hemsidan och   
  telefonsvararen. 
  Vandringarna ställs in vid alltför dåligt väder.
  Ingen kostnad.
  Ansvariga: Inga-Britt Sträng, 070-551 39 83,  
  Hans Nihlén, 076-203 39 39.

Tors. 19/2 Årsmöte 2009
Kl. 15:00 Efter mötet bjuder föreningen på landgång, öl/vatten, kaffe och                          
  kaka. För att beställa mat behöver vi veta att du kommer.   
  Medlemskort uppvisas för deltagande i förhandlingarna.
  Motion till årsmötet skickas till föreningens post- eller  
  e-postadress senast 3/2. 
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen.
  T-bana 14 till Hägerstensåsen, utgång Hägerstensåsen, eller buss  
  147 från Liljeholmen till Sedelvägen. Lokalen är handikappanpassad.
  Anmälan senast 3/2.

  OBS! Vårprogrammet gäller som kallelse till årsmötet.

februari Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

 

Picknick i Tantolunden
Samling T-bana Zinkensdamm.
Matsäck och dricka medtages. Femkamp.
Inställs vid alltför dåligt väder.

Jourtjänsten öppnar för säsongen.
Jourtjänsten kan nås tisdagar kl. 10:00 –12:00.
Övriga tider ger hemsidan och telefonsvararen
 information.

Boulespel
Vi fortsätter som tidigare på torsdagar.
Intresserade kontaktar Sten Grusell, 08-650 41 96  
eller Solveig Aas, 08-710 42 11.

maj
Tors. 28/5
Kl. 12:00

augusti

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.

Tors. 18/8
Kl. 10:00

Tors. 20/8
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Tis. 13/1 Jourtjänsten öppnar för säsongen
Kl. 10:00 Jourtjänsten kan nås tisdagar kl. 10:00 –12:00.
  Övriga tider ger hemsidan och telefonsvararen
  information.

Tors.15/1 Julgransplundring   
Kl. 14:30 Dans till Arne Fernlöfs duo.
  Kaffeservering. Påse till alla.
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen. 
  Lokalen är handikappanpassad. 
  T-bana 14 till Hägerstensåsen, utgång Hägerstensåsen,
  eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen. 
  Kostnad 50 kr, som betalas på plats.

Tis. 20/1 Ericssons historia
Kl. 13:30 Kom och hör Christer Malm berätta om LM Ericssons historia
  från starten 1876 och fram till 2000-talet. Korta nedslag i
  bolagets historia från att ha varit materielleverantör på
  fast telefoni via ”totalt” telekombolag till att vara leverantör av 
  mobiltelefoni. 
  Efter föredraget blir det kaffeservering.
  Aktiviteten avslutas ca 15:30.
  Plats: Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,  
  Hägerstensåsen.
  Lokalen är handikappanpassad.
  T-bana nr 14 till Hägerstensåsen, utgång mot Hägerstensåsen,
  eller buss 147 från Liljeholmen till Sedelvägen.
  Max 50 deltagare.
  Ingen kostnad.
  Anmälan senast 13/1.
  Ansvarig: Jan Stellan, 070-22 199 33. 

Tors. 22/1 Boulespel
  Vi fortsätter som tidigare på torsdagar. 
  Intresserade kontaktar Sten Grusell, 08-650 41 96  
  eller Solveig Aas, 08-710 42 11.
       

Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.januari

Höstresa till Finnhamn i Stockholms norra skärgård
Båten avgår preliminärt kl. 08:30 från Strömkajen vid 
Grand Hotel.
Resan tar 2,5 timme och väl framme väntar en härlig lunch på 
Finnhamns värdshus.
Det finns tid för en kort promenad på ön innan båten går  
kl. 14:40.
Båten kommer tillbaka till Strömkajen kl. 18:20.
Vi träffas på kajen senast kl. 08:00.
Max 40 deltagare.
Kostnad inklusive lunch 330 kr.
Anmälan senast 18/8.
Betalning oss tillhanda senast 21/8.
Ansvarig: Jan Gars, 073-378 74 78.

Ons. 2/9

september Respektera föreskriven tid för anmälan och betalning.
Meddela alltid om du är förhindrad att komma.
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ERICSSON SENIORER

Spara programmet

Styrelsen 

Ordinarie 

Thorwald Lundmark, ordförande  tfn 08-774 77 51

Hans Nihlén, vice ordförande tfn 08-644 46 98

Erik Hoving, sekreterare tfn 08-777 55 34

Sten Grusell, kassör  tfn 08-650 41 96

Arne Hultman, dataansvarig  tfn 08-99 72 83

Inga-Britt Sträng, klubbmästare  tfn 08-88 99 42

Jan Gars, reseansvarig tfn 08-778 46 97

Suppleanter

Margit Olsson tfn 08-774 55 86

Jan Stellan tfn 08-720 29 58

Adjungerad till styrelsen

Margaretha Nilsson tfn 08-19 84 47

Revisorer

Göthe Johansson tfn 08-531 712 17

Folke Karlsson tfn 08-603 88 21

Bibbi Farman, suppleant  tfn 08-669 39 65

Valnämnd

Gunnel Backman, sammankallande tfn 08-446 41 42

Bengt Kärrström tfn 08-531 922 77

Leif Östling tfn 08-84 56 57

www.ericssonseniorer.org

Vårprogram
januari 2009–september 2009 

 

Från vänster:
 Inga-Britt, Sten, Erik, Thorwald, Jan S,

Margit, Jan G, Arne och Hans


