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STOCKHOLMS SKOLORS
VETERANFÖRENING

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
med Stockholms Skolors Veteranförening
torsdagen den 16 april 2020 klockan 13.00
Lokal: Kungsholmens gymnasiums aula Hantverkargatan 67 - 69
PROGRAM
13.00
13.30
14.15

Ordförande Marianne Sjöström hälsar välkommen
Sång av en av skolans elevkörer
Årsmötesförhandlingar (se separat föredragningslista)
Underhållning med Christina Mattsson, Skillingtryck och andra visor. .
Därefter kaffe och tårta i skolrestaurangen

Verksamhetsberättelse för 2019 och valberedningens förslag finns tillgängliga på årsmötet.
Om Du önskar få dem i förväg, kontakta Iréne Oskarsson tfn 070 956 06 85 eller hämta dem
från vår hemsida www.skolveteran.se.
För att vi ska kunna beställa tårtor i tillräckligt antal är vi tacksamma för anmälan till årsmötet
senast den 31/3, på hemsidan, på talongen nedan eller per telefon 08 508 322 55
(telefonsvarare finns).
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET!
Ta gärna med detta blad då föredragningslista finns på
baksidan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sänd talongen till Stockholms Skolors Veteranförening, Box 22049, 104 22 Stockholm
Jag anmäler …… deltagare till årsmötet den 16 april 2019.
Namn: ………………………………………………

3

tfn nr ……………………

STOCKHOLMS SKOLORS
VETERANFÖRENING

Vårprogram, 2020

STOCKHOLMS SKOLORS
VETERANFÖRENING

FÖREDRAGNINGSLISTA
TILL ÅRSMÖTE 2020
1. Årsmötet öppnas
Parentation över avlidna medlemmar
2. a) val av ordförande för årsmötet
b) val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två justerare, tillika rösträknare
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för
verksamhetsåret 2019
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av Resultat- och kapitalredovisning för 2019
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019
9. Fastställande av årsavgift för 2021 (förslag oförändrat 100 kr)
10. Val av

a) Val av ordförande på ett år
b) Val av 5 ledamöter på två år
c) Fyllnadsval 1 ledamot på ett år

11. Val av a) revisor på ett år
b) en revisorssuppleant på ett år
12. Val av valberedning (tre personer)
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas
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VÅRENS INNEHÅLL
Sid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Anvisningar för ANMÄLAN och BETALNING

6

15/1
16/1
22/1
29/1

Konst och konstnärer, studiecirkel
Svensk poesi, lyrikcirkel
Skrivarcirkel
Tekniska muséet, Robots, Mega Mind, mm

7
7
8
8

4/2
6/2
13/2
17/2
17/2
20/2
26/2

Lillebror Söderlundh
Klostret i Djursholm
Vårsalongen
Aula Medica
Litteraturcirkel
Elvis Presley. Rock´n rollföreläsning
Måleri, studiecirkel

9
9
10
10
11
11
12

3/3
5/3
16/3
19/3
24/3
25/3
26/3

Lillebror Söderlundh
”Revolver-Harry”
Märta Måås Fjetterström
Hasse & Tage - humoristiska humanister
Dorpec Kobane - en presentation
Min berättelse från krigets Kobane
Persisk afton - orientaliska mattor
Persisk afton - orientaliska mattor

2/4
3/4
6/4
8/4
15/4
16/4
23/4
23/4

Transitläger - om barn på flykt
Vårmodevisning
Vårmodevisning
Musiklyssning - Edvard Grieg
Trivselträff
ÅRSMÖTE kl 13.00
Jenny & Jussi
Konstvandring i S:t Eriksområdet, Kungsholmen

17
17
17
18
18
3-4
19
19

23/4 Jenny & Jussi
23/4 Konstvandring i- S:t
Eriksområdet,
7/5
Hornsbergs
strandKungsholmen
13/5 Stadsvandring - Hjorthagen, N:a Djurgårdsstaden
25/5-30/5
Resa till Hamburg

19
19
20
20
21

Svarstalonger sid 23
5

se sid

9
13
13
14
15
16
16
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ANVISNINGAR FÖR
ANMÄLAN OCH BETALNING

ANMÄLAN TILL AKTIVITET
Via HEMSIDAN gör du så här (vi ser gärna att du anmäler via hemsidan):
BETALNING
-

Gå in på vår hemsida www.skolveteran.se
Klicka på knappen Anmälningar högst upp.
Välj den aktivitet som du vill delta i.
Fyll i uppgifterna. På vissa rader finns små pilar i högerkant. Där finns olika val.
Tryck på Skicka.
När du anmäler dig via vår hemsida får du direkt meddelande att du fått plats
eller att du kan ställa dig på vår kölista.
Kom ihåg att du måste göra en anmälan för varje person, medlem/icke medlem!
Anmälan på TALONG (längst bak i programhäftet).
Avanmälan görs till respektive kontaktperson för arrangemanget.

Efter anmälningstidens slut får du ett meddelande från kontaktpersonen för aktiviteten
om du fått plats. Om aktiviteten är fullbokad placeras du på kölista i händelse av återbud.

BETALNING
Kom ihåg att uppge ditt namn och vald aktivitet vid betalning!
Du betalar i förskott för ditt deltagande till Veteranföreningens
bankgirokonto 288 – 7412.
Du får i god tid innan aktiviteten äger rum besked om att du fått plats, när betalning
senast
skae-postadress
göras och kan
göra
din
inbetalning.
Om
du har
ochdå
ännu
inte
anmält
den till Stockholms Skolors Veteranförening,
ber vi dig att så snart som möjligt göra det. Om du byter e-postadress så önskar vi att du

OBS! Ingen återbetalning sker av betald
avgift
anmäler
det.sedan du fått besked om plats men
uteblir. Då följer vi vår kölista. Du kan anmäla intresse
tillförkölistan
får Veteranförening
då invänta
Styrelsen
Stockholmsoch
Skolors
besked från kontaktpersonen för aktiviteten om hur och när du ska betala.
Styrelsen
Styrelsen
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15 jan
Studiecirkel

Konst
och
konstnärer
Ledare: Elisabeth Sand
&
Yvonne Beckman

Intresserad av konst? Välkommen till våra spännande möten med verken! Vi besöker
utställningar, museer och reflekterar kring konstnärerna och deras verk. En studiecirkel med
angelägna ämnen och intressanta diskussioner! Vi träffas onsdagar 1 gång i månaden.
Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Onsdag 15 januari är det kursstart. Kl. 13.00-15.00
Tellus fritidscenter, Lignagatan 8
T-bana till Hornstull alternativ buss 4 till hållplats Lignagatan/Varvsgatan.
Uppgift om kostnad vid cirkelstart
Anmälan senast den 7/1 2020
elisabethenskede@gmail.com
yvonne.beckman@gmail.com
Som ovan
Glädje är att kunna skapa för sig själv - och
tillsammans!

16 jan
Studiecirkel

Lyrikcirkel
Vi läser svensk poesi
Cirkelledare: Britt-Marie Ancker

Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Varannan torsdag 7 gånger med början 16/1, kl 13.30 – 15.30
Rosenlundsgatan 44 A.
Buss 4, hpl Södra Station eller pendeltåg till samma station.
300 kr
Senast 10/1
Britt-Marie Ancker, 073-9148705. Mail: b_ancker@hotmail.com
7
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22 jan
Studiecirkel

Skrivarcirkel
För dig som tycker om att skriva
Cirkelledare: Birgitta Örnbrand
Fulltecknad i vår. Anmäl intresse till
ornbrandbirgitta@gmail.com

Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Kontakt

Onsdag 22/1, kl 13.30-16.30 (1 gång /mån. Datum vid cirkelstart)
Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8.
T-bana till Hornstull alternativ buss 4 till hållplats Lignagatan/Varvsgatan.
Deltagaravgift 300 kr
Birgitta Örnbrand, 070-410 18 65, ornbrandbirgitta@gmail.com

… och tiden har sin gång…

29 jan

Tekniska muséet
Robots
Mega Mind
mm
Vi får närmare en timmes visning av aktuella utställningar som publiksuccén Robots från Science
Museum i London, MegaMind, innovationsutställningen, Play Beyond Play och kan sedan fördjupa oss
enskilt i det vi finner intressant.
Tid:
Plats:
Resväg:

Onsdag 29/1 kl. 13.00.
Museivägen 7.
Buss 69 från Centralen till hållplats Museiparken.

Kostnad: Medlemmar 230 kr, övriga 250 kr.
Anmälan: Senast den 10/12 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong.
Kontakt

Olov Eriksson 0739 80 69 15, s.olov.eriksson@gmail.com

Du har väl lagt märke till våra anvisningar för ANMÄLAN och BETALNING till våra aktiviteter
på sid 6?
8
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Lille Bror Söderlundh

(2 datum)

Christina Mattsson
berättar

Nu får vi återigen lyssna till Christina Mattsson. Denna gång berättar hon om Lille Bror Söderlundh.
Hans tonsättning av “När skönheten kom till byn” är väl känd av de flesta, men han skrev även
kammarmusik, körmusik och filmmusik. Christina berättar om den mångbegåvade musikern och låter
oss lyssna på hans musik.
Tid
Plats:
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Tisdag 4 februari alt. tisdag 3 mars, kl 13.00-14.30.
Lokal Svärdet, Rosenlundsgatan 44
Buss 4 till hpl. Södra Station
Medlemmar 110 kr, övriga 130 kr.
Senast 15 januari på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Ingrid Holmberg, tel 070 - 2597108

I hjärtat sång, i sinnet ljus

6 feb

Klostret
i
Djursholm
Vi besöker Birgittasystrarnas kloster i Djursholm som tillhör Birgittinerorden instiftad av Heliga Birgitta.
Systrarna berättar om Klostrets historia och verksamhet. Vi börjar besöket med lunch i Klostrets matsal.
Tid
Plats:
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Torsdag 6 februari, kl 1200 – ca 14.00
Burevägen 12 Djursholm
T-bana till Danderyds sjukhus och därefter buss 601 till Framnäsviken
Medlem 200 kronor, övriga 220 kr (lunch ingår i avgiften)
Senast fredagen den 17 januari till hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Anita Solberg, sohlberg.anita@telia.com 076-8115114 eller
Kerstin Boussard, kerstin.boussard@gmail.com 073-5339761
9
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13 feb
(3 tider)

Vårsalongen 2020
Liljevalchs

Varje år söker över 2000 personer till Vårsalongen. Till 2020 års Vårsalong har Liljevalchs engagerat Lars Lerin
och Bea Szenfeld som jury. Juryordförande är Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs.

Tid
Plats:
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Torsdagen den 13 februari mellan klockan 13.30, 14.00, 14.30. Visningen pågår en timme.
Liljevalchs. Vi träffas 20 minuter före aktuell visning.
Färja från Slussen, spårvagn från Centralen eller buss 67
Medlem 110 kronor, övriga 130 kr
Senast den 25 januari på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Kerstin Boussard kerstin.boussard@gmail.com , 073-5339761

Du kommer väl ihåg att uppge ditt namn och vald aktivitet vid betalning!

17 feb
(2 tider)

Aula Medica

Karolinska Institutets aula invigdes 2013 och fick 2014 det prestigefulla priset Årets Bygge. Den
spektakulära byggnaden, med sin triangulära form och fasad av 6000 glasrutor, bryter av mot de
traditionella tegelbyggnaderna på campus Solna. Fasaden har ett överhäng på 23 meter ut över
Solnavägen. Den stora vackra aulan, Erling Persson-salen, rymmer 1000 personer.
Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Måndag 17/2 kl 13.00 och 13.30.
Nobels väg 6, Solna
Blå buss 3 eller buss 77 från S:t Eriksplan båda till Karolinska sjukhuset Eugeniavägen.
Medlemmar 120 kr, övriga 140 kr.
Senast 13/1 till hemsidan www.skolveteran.se eller på talong.
Olov Eriksson, s.olov.eriksson@gmail.com, 0739 80 69 15
10
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17 feb
Studiecirkel

Faktalitteratur
Sakprosa
Biografier
Vi möts i litteraturcirkeln
Fulltecknad i vår. Anmäl intresse till

ornbrandbirgitta@gmail.com

Läsa - Reflektera - Diskutera…
Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Kontakt

Måndagar kl 13.30-15.30 (1 g/mån. Datum bestäms vid första mötet)
Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8
T-bana till Hornstull
300 kr
Birgitta Örnbrand, ornbrandbirgitta@gmail.com, 070-410 18 65
Gun Andersson, Gunake.andersson@gmail.com, 072-736 89

… Säg det i toner, men också med ord …

20 feb

Ett porträtt av

Elvis Presley
Rock´n roll föreläsning
av
Per Davidsson
Idag finns det ingen som inte känner till Elvis Presley. Med honom fick vi en ny musik, rockmusiken, med
genomslag på femtiotalet. Elvis var fortsatt aktiv och en intressant artist fram till sin död 1977.
Föredraget ger en bild av vem han var, men framförallt om hans musik. Musik som är älskad av miljoner
och som kommer att hålla länge än.
Per Davidsson är rockmusikhistoriker, fd musikjournalist och radioman.
Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Torsdagen den 20/2 kl 13.00 - 14.00. Samling kl 12.30.
Svärdet, Rosenlundsgatan 44 A, Södra station
Buss 4, hpl Södra Station eller pendeltåg till samma station
Medlemmar 90 kr, övriga 110 kr
Senast 23/1 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Agneta Lydig, 070-442 83 70, agneta.lydig@telia.com
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5 träffar med

Måleri
Ledare: Marianne Pettersson
Studiecirkeln i måleri äger rum följande tider:
Onsdagarna 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4

Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Onsdag 26/2 kl 13.00 - 15.00. Cirkelstart.
Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8
T-bana till Hornstull
300 kr + material
Senast 10/2
Marianne Pettersson, 073-9089430 marianne.g.pettersson@gmail.com

Våra studiecirklar bjuder in till skapande gemenskap
Konst och konstnärer. Ledare: Elisabeth Sand & Yvonne Beckman
Lyrikcirkel (Svensk poesi). Ledare: Britt-Marie Ancker
Skrivarcirkel. Fulltecknad i vår. Anmäl intresse till: Ledare: Birgitta Örnbrand (se nedan)
Litteraturcirkel. Fulltecknad i vår. Anmäl intresse till: Ledare: Birgitta Örnbrand & Gun Andersson
Måleri. Glädje med färg. Ledare: Marianne Pettersson
Du hittar annonserna med närmare upplysningar här i häftet.

Mycket nöje!
Har du lust att leda en egen cirkel i något ämne - kontakta:
ornbrandbirgitta@gmail.com, 070-410 18 65
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5 mars

"Revolver - Harry"
Harry Söderman, en osedvanligt
okonventionell och osvensk svensk.

Föreläsare Karin Heinig
Harry Söderman omtalades som världens bäste detektiv. Ett geni som sades ha kunskap nog för tjugo
normala elitbegåvningar. En man med järnvilja som gjorde vad som föll honom in, men också med ett
brinnande rättvisepatos och ett stort demokratiskt hjärta. En kreativ, innovativ och karismatisk forskare
och uppfinnare. Samtidigt var han en äventyrare som levde sitt liv hårt och snabbt och brände sitt ljus i
båda ändar. "Revolver-Harry" blev hans smeknamn!
Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Torsdag 5/3. kl 13.00 - 14.00. Samling kl 12.30
Svärdet, Rosenlundsgatan 44 A.
Buss 4, hpl Södra Station eller pendeltåg till samma station.
Medlemmar 90 kr, övriga 110 kr.
Senast 10/2 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong.
Agneta Lydig, 070 - 442 83 70, agneta.lydig@telia.com
Följ oss på vår fina hemsida www.skolveteran.se

16 mars

Märta Måås Fjetterström
"Se på mattorna - det är jag"

Visning av utställningen på Kungliga slottet.
Det var mattorna som uttrycksfullt talade om vem Märta Måås Fjetterström var och berättade om
hennes inspirationskällor, liv, karriär och förutsättningarna för kvinnligt företagande under första halvan
av 1900-talet. Hon var en av dåtidens mest framgångsrika textilkonstnärer.
Det är hundra år sedan hennes verksamhet startade och kung Carl XVI Gustaf har tagit initiativ till en
utställning på Stockholms Slott om och med hennes verk.
Tid
Måndagen den 16 /3, kl.11.00. Visningen tar ca 45 minuter.
Plats
Stockholms Slott, representationsvåningarna. Samlingsplats Västra valvet senast kl
10.20
Resväg
T-banan Gamla stan och promenad genom Gamla stan via Stortorget.
Kostnad
180 kr för medlem, övriga 200 kr. Kostnaden inkluderar inträde och visning.
Anmälan
Senast 14 februari på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Kontakt
Agneta Lydig, 070 - 442 83 70, agneta.lydig@telia.com
Övrigt
Tillgänglighet: Hiss finns i Västra valvet.
13
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19 mars

Hasse och Tage
- humoristiska
humanister
Föreläsare:
Fil dr
Johanna Broman Åkesson
Det nästan 30-åriga samarbetet mellan Hans Alfredson och Tage Danielsson utgör en epok i svensk
nöjeshistoria. Genom sina revyer och filmer speglade och kommenterade de tidens stora
samhällsförändringar på ett spexartat och skarpt satiriskt sätt, men alltid med en grundläggande tro på
humanism och godhet.
Johanna Broman Åkessons föredrag är en blandning mellan historielektion, essä och kåseri där hon
alltid rör sig fritt mellan finkultur och populärkultur liksom mellan olika konstformer, epoker och stilar.
Tid
Torsdag 19/3, kl 13.00-14.00. Samling kl 12.30.
Plats
Drakenbergssalen, Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8.
Resväg
T-bana till Hornstull eller buss 4 till hpl Lignagatan/Varvsgatan.
Kostnad
Medlemmar 120 kr, övriga 150 kr.
Anmälan
Senast 20/2 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong.
Kontakt
Agneta Lydig, 070 - 442 83 70, agneta.lydig@telia.com
Hasse och Tage, vi saknar er
och satirens skydd för att utstå
allt obegripligt som nu sker…

Dorpec Kobane, utbildad fysioterapeut vid
Karolinska institutet. Han är en mycket uppskattad föreläsare, vars otroliga historia berör och ger perspektiv som hjälper en att
värdesätta det vi har.

Han lämnade Sverige för att bistå med
sjukvård. Under två år av IS belägring av
Kobane i Syrien fanns Dorpec på plats som
sjukvårdare. Han byggde bland annat upp
ett sjukhus och organiserade aktiviteter för
barn, vars föräldrar blivit offer för kriget.
Dorpec är troligtvis den svensk som på
allra närmast håll sett konsekvenserna av IS
illgärningar, men han har också sett
människans inneboende styrka och enorma
förmåga till anpassning.
Dorpec är förutom författare kompositör till
såväl barnvisor som andra sånger.
Välkommen till en aktuell världsskildring!
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24 mars

Min
berättelse
från
krigets
Kobane
Exklusivt,
inifrån…
Dorpec Kobanes gripande föreläsning handlar om både människans sårbarhet och vår oerhörda styrka
och förmåga till stordåd. Han berättar om möten med människor under extrema förhållanden, om barnen
och om krigets konsekvenser, som är betydligt mer än de fysiska skadorna. (Boken
KOBANESYNDROMET- min berättelse från kriget, finns att köpa i samband med föreläsningen)
Tid:
Plats:
Resväg:
Kostnad:
Anmälan:
Kontakt:

Tisdag 24/3 kl 13.00-15.00. Samling kl 12.30
Lokal Svärdet, Rosenlundsgatan 44 A
Buss 4, hpl Södra Station eller pendeltåg till samma station.
Medlemmar 160 kr, övriga 170 kr.
Senast den 10/3, till hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Didi Örnstedt, didi.ornstedt@gmail.com mobil: 070-6673569

Från egna upplevelser till mediarapportering
och till föreläsningssalens trygga värme
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Persisk afton
– orientaliska mattor
… och med buffé

”Det serveras en underbar Persisk Buffé, såväl varm som kall, rött & vitt vin, vatten, kaffe & kaka.” Och
varor ur butiken lottas ut! Kina berättar om persisk kultur och om persiska mattor. Matta på matta slängs
fram. Du känner dig förflyttad till Orienten! Plötsligt kommer ett bra erbjudande. Då gäller det att hänga
med! En kväll du inte får missa!
Tid:
Plats:
Resväg:

Onsdag 25/3 eller torsdag 26/3, båda dagarna senast kl. 17.30.
Hornsgatan 94.
Tunnelbana eller blå buss 4 mot Gullmarsplan till Zinkensdamm, eller blå buss 4 mot
Radiohuset till Hornsgatan/Rosenlundsgatan.
Kostnad: Medlemmar 230 kr, övriga 250 kr.
Anmälan: Senast den 15/1, på talong eller mejla stguolen@outlook.com Obs! att minimiantalet i
en grupp är 26 personer. Vänligen var tydlig med dina önskemål om dag/dagar.
Kontakt: Olov Eriksson 0739 80 69 15, s.olov.eriksson@gmail.com

STOCKHOLMS SKOLORS
VETERANFÖRENING
Föreningen med exklusiva aktiviteter till bra priser!
Vill din kollega, precis som du, vara vår medlem?
Välkommen för närmare information!
Hemsida: www.skolveteran.se
E-post: info@skolveteran.se
Telefon: 08-508 322 55
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2 apr
Transitläger
Vad kan man göra för barn på flykt
i det akuta skedet?
Föreläsare: Birgitta Gälldin
Vi har återigen möjlighet att lyssna till Birgitta Gälldin, legitimerad psykolog, som arbetat i 20 års tid hos
Rädda Barnen och då med inriktning på barn i kris.
Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Torsdag 2/4 kl 13.30 -14.30
Lokal Svärdet, Rosenlundsgatan 44 A
Buss 4, hpl Södra Station eller pendeltåg till samma station
Medlemmar 110 kr, övriga130 kr
Senast den 15/3 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Kerstin Boussard 073 - 5339761 kerstin.boussard@gmail.com

På väg mot påsk

3 apr
eller
6 apr
(2 datum)

Vårmodevisning
Milanius Woman

Modebutiken Milanius Woman i Hammarby Sjöstad riktar sig till kvinnor som söker något utöver det
vanliga. Här hittar du ett stort urval av olika märken i storlekar från 34 upp till 46. Välkommen att titta på
kläder i en trivsam miljö där du som kund står i fokus. Du kan handla till förmånliga priser och blir
serverad dryck och tilltugg. Besöket tar ca en timme.
Tid:
Plats:
Resväg:

Fredag 3/4 eller måndag 6/4, båda dagarna kl. 14.00.
Hammarby allé 106.
Buss 74 från Skanstull till Hammarby Sjöstad eller Tvärbanan från Gullmarsplan till Sickla
kaj.
Kostnad: 70 kr, varav 50 kr betalas tillbaka vid köp av plagg. Vänligen ta med jämna pengar. Betalas
på plats.
Anmälan Endast via telefon till Gunvor Björe -Thorild 070-6512499 eller Kurt-Erik Thorild telefon
och
070-6008411, senast sju dagar före respektive visning.
kontakt:
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8 apr

Edvard Grieg
(1843-1907)

Musiklyssning
Föredragshållare och pianist:
Bertil Wikman
Edvard Grieg, Norges mest kända tonsättare. Genom sin musik, som i hög grad var inspirerad av den
norska folkmusiken, kom han mer än någon annan att ge sitt land en nationell musikalisk prägel. Många
av Griegs lyriska stycken för piano, sånger och även större kompositioner som Peer Gynt-sviten och
pianokonserten kom snabbt in i den europeiska standardrepertoaren. Genom sin popularitet i Sverige
kom Grieg också att spela en politisk roll vid den lyckliga unionsupplösningen 1905. I programmet
presenteras Griegs kulturella bakgrund, hans liv och musikaliska produktion i bild, ord och ton.
Tid
Plats
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Onsdag 8/4, kl 15.00-17.00
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 19
T-bana till Stockholm City (T-centralen)
Medlemmar 110 kr, övriga 130 kr.
Senast den 26/3, till hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Bengt Palmlöf, bengt.palmlof@live.com 070-4228067

Om du älskar livet så kasta inte bort tiden, för livet är
gjort av tid

15 apr

Trivselträff
Nu träffas vi igen till en TRIVSELTRÄFF. Tanken är att dricka en kopp kaffe och ha det trivsamt
tillsammans utan några större arrangemang. Denna gång får innehållet bli en överraskning, som vi
hoppas skall locka och tillfredsställa våra medlemmar.
Tid
Plats:
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Onsdag den 15 april kl. 13.00 - 15.00
Café Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr
T-bana till Rådmansgatan, uppg Handelshögskolan
Medlemmar 90 kr, övriga 110 kr
Senast den 25 mars på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Ingrid Holmberg, tel: 070 - 2597108
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23 apr

Jenny & Jussi
Film
av
Anders Hanser

Anders Hansers senaste film handlar om våra svenska storsångare, operasångerskan, hovsångerskan
och Kammersängerin Jenny Lind, “den svenska näktergalen”, och operasångaren Jussi Björling.
Jussi Björling, född i Stora Tuna socken 1911, behöver nog ingen närmare presentation.
Tid
Plats:
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Torsdag den 23 april, klockan 11.00
Biografen Grand, Sveavägen 45
T-bana, grön linje, till Rådmansgatan uppgång Tegnérgatan
Medlemmar 200 kr, övriga 220kr.
Senast 1 april på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong.
Ingrid Holmberg, tel: 070 - 2597108

Ars longa, vita brevis

23 apr

Konstvandring i
S:t Eriksområdet,
Kungsholmen
Med Marie Andersson
Vandringen fokuserar på arkitektur och design. Vi studerar skulpturer av konstnärer som Sivert
Lindblom, Hertha Hillfon och Torsten Renqvist.
Tid
Plats:
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Torsdag 23/4, kl. 13.00 - 14.30 . Samling kl 12.45
Portalen Fleminggatan 24.
Buss 1 och 65, hållplats S:t Eriks ögonsjukhus
Medlemmar 130 kr, övriga 150 kr
Senast den 3/4 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Kerstin Boussard, kerstin.boussard@gmail.com 073 - 5339761
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7 maj

Konstvandring
Hornsbergs strand
Med Marie Andersson
Vi vandrar genom Kristinebergsparken och betraktar de nya konstverk som kommit på plats. Sedan
fortsätter vi mot vattnet och vandrar längs Hornsbergs strandpark.
Tid
Plats:
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Torsdag 7/5, kl. 13.00 -14.30. Samling kl 12.45
Kristinebergsparkens entré vid T-banehpl Kristineberg
T-bana Kristineberg
Medlemmar 130 kr, övriga 150 kr
Senast den 17/4 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Kerstin Boussard, kerstin.boussard@gmail.com 073 - 5339761

Sköna maj, välkommen!

13
maj

Stadsvandring
HjorthagenNorra Djurgårdsstaden
Stadsguide: Per Haukaas

En mycket innehållsrik vandring i delar av staden som genomgått - och genomgår - stora förändringar.
Med en erfaren och kunnig guide blir det en både lärorik och underhållande stadsvandring.
Tid
Plats:

Onsdag 13/5, kl.13.00 - ca 15.00
Vi samlas på Artemisgatan utanför tunnelbaneuppgången vid Folkkulturcentrum och
mataffären Tempo i Hjorthagen.
Resväg T-bana till Ropsten och gå bakåt till rullande trottoarer som är 100 m långa och till höger efter
tunnelbanespärrarna uppför liten rulltrappa till Artemisgatan.
Kostnad Medlemmar 110 kr, övriga 130 kr
Anmälan Senast den 4/5 på hemsidan www.skolveteran.se eller på talong
Kontakt Bengt Palmlöf, bengt.palmlof@live.com 0704228067
20

STOCKHOLMS SKOLORS
VETERANFÖRENING

25
maj
30
maj

Vårprogram, 2020

Vi reser
till

HAMBURG
Reseledare:
Ingrid Holmberg

Efter våra populära Pommernresor
har det blivit stor efterfrågan på en
resa till Hamburg. Vår tyske guide,
Rainer, har nu lagt upp ett fint
program för dagarna i denna
intressanta stad med besök i bl.a.
Rådhuset, Speicherstadt, Plaza,
Landungsbrücken, hamnrundtur
med båt samt Kunsthalle.
På ner-resp. hemvägen övernattar
vi i Malmö innan vi åker över
Öresundsbron för att ta oss till
Tyskland via Rödby - Puttgarden,
en tur som tar ca 45 minuter. I
Malmö bor vi centralt på Hotel
Scandic S:t Jörgen och i Hamburg
bor vi centralt på Hotel Senator.
På nerresan genom Sverige
lunchar vi i Jönköping och på
hemresan lunchar vi i Mönsterås.
Ett mer detaljerat program
kommer med bekräftelsen.
Tid
Plats:
Resväg
Kostnad
Anmälan
Kontakt

Måndag den 25 maj - lördag den 30 maj med avresa kl. 08.00
Avresa från Stockholm, Cityterminalen
Stockholm - Malmö - Öresundsbron - Rödby - Puttgarden - Hamburg t.o.r.
Medlemmar 8.400 kr, övriga 8.700 kr. Enkelrumstillägg, 2 nätter i Malmö och 3 nätter i
Hamburg 1.815 kr. I priset ingår bussresa, övernattningar i dubbelrum, 3 luncher, 5
middagar, 4 kaffemål, entréer, guidningar samt reseledare.
Senast den 1 mars endast på nedanstående talong.
OBS! Bindande anmälan
Ingrid Holmberg, tel: 070-2597108
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Bindande anmälan till Hamburgresan
…………………………………………………………………………………………………
Talongen skickas till Stockholms Skolors Veteranförening, Box 22049, 104 22 STOCKHOLM
Namn………………………………………Telefon……………….

Namn…………………………………….... Telefon………………..

Dubbelrum

O

Enkelrum

O

O
O

Medlem

Medlem

Kan dela rum med annan “enkelrummare”

O

Övrig

O

Ev. allergier…………………………………………………………………………………………
Övrigt………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
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SVARSTALONGER
Sänd till Stockholms Skolors Veteranförening, Box 22 049, 104 22 Stockholm.
Du som anmäler dig på talong får besked om du kommit med per post eller telefon. Om
du anmäler fler på talong uppger du dig som kontaktperson för dessa
med ditt telefonnummer.

Jag anmäler ...... medlemmar +

...... icke medlem

till Robot Mega Mind, Tekniska muséet, 29/1, kl 13.00
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………
Namn på anmäld(a) medl:

………………………………..

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Tel:

Jag anmäler ...... medlemmar +

...... icke medlem

till Lille Bror Söderlundh, tisdag 4/2 ……alt. tisdag 3/3….., kl 13.00-14.30.
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Jag anmäler ...... medlemmar +

...... icke medlem

till Klostret i Djursholm, torsdag

6/2 kl 12-ca 14

Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
Namn på anmäld(a) medl:
..

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):
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Jag anmäler ...... medlemmar + ...... icke medlem
till Vårsalongen, 13/2 , kl 13.30…… kl. 14.00…… kl.14.30…..
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………
Namn på anmäld(a) medl:

……………………………….
.

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Tel:

Jag anmäler ...... medlemmar +

...... icke medlem

till Aula Medica, måndag 17/2 , kl. 13.00…..

kl. 13.30….

Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Jag anmäler ...... medlemmar +

Tel:

...... icke medlem

till Elvis Presley-föreläsning, torsdag 20/2 kl. 13.00-14.00
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):
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...... icke medlem

till Revolver Harry, torsdag 5/3, kl. 13.00-14.00

Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………
Namn på anmäld(a) medl:

………………………………..

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Tel:

Jag anmäler ...... medlemmar +

...... icke medlem

till Märta Måås Fjetterström, måndag 16/3, kl 11.00
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Jag anmäler ...... medlemmar +

Tel:

...... icke medlem

till Hasse och Tage - humoristiska humanister, torsdag 19/3, kl 13.00-14.00
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):
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...... icke medlem

till Min berättelse från krigets Kobane, tisdag 24/3, kl 13.00-15.00

Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………
Namn på anmäld(a) medl:

………………………………..

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Tel:

Jag anmäler ...... medlemmar +

...... icke medlem

till Persisk afton- orientaliska mattor, onsd 25/3….. , torsd 26/3….., senast kl 17.30
,
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Jag anmäler ...... medlemmar +

Tel:

...... icke medlem

till Transitläger - barn på flykt, torsdag 2/4, kl. 13.30-14.30
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):
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...... icke medlem

till Musiklyssning - Edvard Grieg, onsdag 8/4, kl 15.00-17.00
Namn (ag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Jag anmäler ...... medlemmar +

Tel:

...... icke medlem

till Trivselträff, onsdag 15/4, kl 13.00-15.00
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Jag anmäler ...... medlemmar +

Tel:

...... icke medlem

till Jenny och Jussi, torsdag 23/4, kl 11.00
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………
Namn på anmäld(a) medl:

………………………………..

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Tel:
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...... icke medlem

till Konstvandring i S:t Eriksområdet, torsdag 23/4, kl. 13.00-14.00

Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Jag anmäler ...... medlemmar +

Tel:

...... icke medlem

till Konstvandring Hornsbergs strand, torsdag 7/5, kl. 13.00 -14.30

Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Jag anmäler ...... medlemmar +

Tel:

...... icke medlem

till Stadsvandring Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden, onsdag 13/5, kl. 13.00- ca 15.00
Namn (jag är kontaktperson för medlem och icke medlem):

Tel:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..
Namn på anmäld(a) medl:

Namn: (Uppge namn och telnr för medföljande icke medlem):

Tel:

Anmälan till Hamburgresan den 25/5-30/5 - se särskild anmälningsblankett!
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Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror…

Välkommen åter till höstprogrammet!
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