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Möten: 

Månadsmöte onsdagen den 26 sept kl. 13.00 
Denna dag är underhållningen en överraskning. Vi kan 

idag, av olika skäl, inte avslöja vem som kommer. 

Plats: Adolf Fredriks församlingshus. 

Pris 75 kr inkl förtäring. 

Anmälan senast den 20 sept via expeditionens 

telefon, per epost eller hemsidan. 

 

 

Höstmöte onsdagen den 24 oktober kl 13.00 
Välkommen till avd 28:s höstmöte. 

Ur dagordningen: 

• Fastställande av medlemsavgift för 2019 

• Budget för 2019 
Därefter får vi underhållning av Kaisa Gotthold 

Plats: Adolf Fredriks församlingshus. 

Avdelningen bjuder på en lättare förtäring. 

Anmälan senast den 18 oktober via expeditionens 

telefon, per epost eller hemsidan. 

 

 

Månadsmöte onsdagen den 21 nov kl 13.00 
Vi får lyssna till en härlig konsert med populära Erik 

Linder och Fredrik Wide som framför låtar som vi 

känner igen från Ted Gärdestad, Frank Sinatra, Povel 

Ramel m.fl. 

Plats: Adolf Fredriks församlingshus. 

Pris 75 kr inkl förtäring. 

Anmälan senast den 15 november via expeditionens 

telefon, per epost eller hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiebesök: 

Besök på Stadsarkivet den 13 september  

OBS ändrat datum! 
Torsdagen den 13 september kl 13.00 får vi en visning 

av Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. Vi träffas 

vid entrén kl 12.45. Vid tunnebanestation Rådhuset 

finns hiss till Kungsklippan. 

Max 30 personer. Ingen kostnad men anmälan krävs, 

via expeditionens telefon, per epost eller hemsidan 

senast 6 september.  

 

 

Besök på Stadsbyggnadskontoret den 10 okt 
Stockholm bygger nya bostäder och kontor 

Vi träffas, den 10 oktober kl 13:00, på Kulturhusets 

nedre plan vid ”Stockholms uppbyggnad i miniatyr”. 

Här får vi information av en representant från 

Stadsbyggnadskontoret som berättar om byggnads-

planer i Stockholm centralt och olika stadsdelar som 

tillhör Stockholm. 

Kafémöjlighet finns i närheten. 

Tunnelbana eller buss till Sergels Torg. Ingång till 

Kulturhuset från ”Plattan”. 

Ingen kostnad eller föranmälan. 

 

 

Besök hos Stockholms katolska domkyrka 

onsdagen den 7 november 
Vi besöker Katolska domkyrkan, Folkungagatan 46, 

den 7 november kl 13.00 där vi får en guidad visning. 

Max 25 personer. Ingen kostnad men anmälan krävs, 

via expeditionens telefon, per epost eller hemsidan 

senast 1 november. Samling utanför kyrkan kl. 12.45. 

Närmaste t-banestation Medborgarplatsen. 
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Resor:          
 

Författarresa med Viking Line M/S Rosella 
Onsdagen den 3 oktober. 

Samling kl. 07.45 vid Cityterminalen. I Kapellskär 

berättar författaren Herman Lindkvist om sitt 

författarskap och sin senaste bok. M/S Rosella avgår  

kl 12.00 och då är det dags för lunch i Bistron. Vi får 

buffet och dryck. 

Kl 19.00 är vi tillbaka vid Cityterminalen. 

Kostnad: 250 kr för medlem, ej medlem betalar 350 kr. 

Anmälan senast den 30 augusti, via expeditionens 

telefon, per epost eller hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 12 december Julbordsresa 
Denna gång tar vi bussen och styr till ”världens ände”, 

den idylliska staden Trosa och till det anrika och 

pittoreska Stadshotellet. Var ute i god tid och boka in 

julbordet då det är begränsat till max 30 personer. 

Anmälan senast den 29 november via expeditionens 

telefon, per epost eller hemsidan. Betalning senast 6 

december. 

Kostnad för julbord och bussresa: 400 kr för medlem, 

450 kr för icke medlem. 

Samling kl 11:15 vid Cityterminalen, nedanför stora 

anslagstavlan, för avprickning, bussen avgår kl 11.30. 

Åter Cityterminalen ca kl 16:30. 

 

Promenader 
 

Fågelvandring vid Kyrksjön 
Onsdagen den 19 september kl 08:00 följer vi med på en utflykt vid Kyrksjön, Bromma, tillsammans med en 

professionell fågelskådare, Gigi Sahlstrand. Vi träffas vid parkeringen vid Vultejusvägen, jämte idrottsplatsen i 

Norra Ängby (västra delen av sjön). Avgift 60 kronor betalas till guiden på plats. Ingen föranmälan. Några 

förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla fåglarna som kommer i vår väg. Kikare kan lånas ut.  

Buss 117 från Brommaplan till hpl Vultejusvägen, därefter ca 5 min promenad till parkeringen. 

 

 

Studiecirklar hösten 2018 

Konstcirkel  
Besök på olika museer och utställningar. Därefter diskuterar vi de intryck besöket gett oss.  

Tid: start tisdagen den 25 september kl. 13.00-15.00, varannan vecka, 5 ggr  

Plats: Tanto seniorlokus, Rosenlundsgatan 44 A, Stockholm. Lokal: Rosen.      

Max: 15 personer. 

Ledare: Kerstin Böttner 

Pris: 100 kr. för medlem, övriga 200 kr. 

Anmälan som är bindande skall göras senast den 13 september till expeditionen via telefon, epost eller 

hemsidan. Avgiften betalas till plusgiro 70 03 10-6. 

 

Litteraturcirkel 
Tid: start tisdagen den 2 oktober kl. 13.00–15.00, varannan vecka, 5 ggr.  

I höst börjar vi med Barnbruden av Anna Laestadius Larsson. 

Max: 8 personer. 

Plats: Meddelas senare                    

Ledare: Kerstin Rosenqvist Hedler  

Pris: 100 kr. för medlem, övriga 200 kr. 

Anmälan som är bindande skall göras senast den 20 september till expeditionen via telefon, epost eller 

hemsidan. Avgiften betalas till plusgiro 70 03 10-6. 


