Till Vänföreningens medlemmar

Vänföreningens program våren 2018
Är du intresserad av hur vikingarna levde, gamla filmlegender, skulpturen Jaskraschen,
textilkonst eller ser du fram mot resan till Höga Kusten? Sätt dig då bekvämt och koppla av
en stund med lite glögg och pepparkakor. Tiden går fort numera och snart är det ett nytt år
igen och då träffas vi vänner i Sen I Åren
Titta igenom programmet och se vad vi erbjuder och anmäl dig sedan genom att skicka in
anmälningsblanketten, ej sms eller e-mail.
På en del aktiviteter är platsantalet begränsat så ”först till kvarn” gäller. Om du anmält dig till
en aktivitet och inte hör något från oss kan du räkna med att du kommer med.
OBS! Din anmälan är bindande där så anges. Om du anmält intresse och inte kan delta,
ring då till den som står som ansvarig för aktiviteten. Om du inte meddelat oss i tid
måste vi tyvärr ta ut en avgift där vi markerat speciellt.
Vi är tacksamma om du har jämna pengar att betala med vid aktivitetsbesök.
En del aktiviteter och cirklar görs i samarbete med Vuxenskolan.
Detta gäller när det står en * efter respektive nummer.
STUDIEBESÖK OCH ÖVRIGA AKTIVITETER

Höga Kusten *
Resan till Höga Kusten kommer att gå den 28 maj till 1 juni.
Vi är nu 37 glada resenärer anmälda till resan. Du som är anmäld kommer att få information
om allt du behöver veta angående resan direkt från resebyrån bl.a. hur du betalar in
anmälningsavgiften på 1000 kr och som ska vara betald under januari.
Varma hälsningar från din reseledare Ingegerd Sunesson

1* Besök på Prins Eugens Waldemarsudde torsdagen den 1 februari kl. 11.00
Vi kommer att få en guidad visning av Annika Ekdals utställning Vävda Bildvärldar.
Annika Ekdal är en av Nordens främsta textilkonstnärer. I hennes färgstarka och detaljrika
verk står ofta människan i centrum, men även djur och växtlandskap avbildas.
Resväg:
Spårvagn 7 hållplats Waldemarsudde
Samling:
vid entrén
Tid:
1 feb. kl. 11.00
Max 30 personer
Pris:
120 kr (75 kr för innehavare av Kulturarvskortet) betalas i kassan.
Guidningen subventioneras helt av föreningen
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 25 januari måste du betala.
Ansvarig: Ingegerd Sunesson telefon 08/28 03 51 eller mobil 0739051502
2* Besök på Museet Vikingaliv tisdagen den 20 februari kl. 11.00
Låt dig fängslas av en resa tillsammans med våra vikingar. Upptäck vikingatiden
Resväg:
7:ans spårvagn till Liljevalchs.
Samling:
vid museets entré, Djurgårdsvägen 48, Wasahamnen

Tid:
20 feb. kl. 10.45
Max 25 personer
Pris:
120 kr betalas i kassan. Guidningen subventioneras helt av föreningen.
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 13 februari måste du betala.
Ansvarig: Eivor Jackson mobil 0705182169

3* Besök i ateljén hos skulptören Thomas Qvarsebo. Fängelset/Spinnhuset
Alstaviksvägen 11, Långholmen. Måndagen den 5 mars kl. 14.00
Qvarsebo är representerad i många offentliga och privata sammanhang, både i Sverige och
utomlands. Kanske mest känd för skulpturen Jaskraschen på Långholmen och bysten av Olof
Palme i Riksdagshuset. Den senare så kusligt lik, så Gösta Bohman trodde den skulle anfalla
honom. Visningen tar ca 2 timmar.
Resväg:
T-bana Hornstull, uppgång Hornstull/Långholmsgatan eller buss 4 hållplats
Högalidsgatan
Samling:
vid brofästet Långholmsbron (Suckarnas bro)
Tid:
5 mars kl. 13.45 Max 25 personer
Pris:
80 kr
Subventioneras delvis av föreningen
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 26 februari måste du betala.
Ansvarig: Anna-Greta Johansson teleon 08/39 30 30 eller mobil 0736779832

4* Årsmöte och musikaliska nedslag i litteraturhistorien onsdagen den 14 mars kl.
14.30
Med Caroline Langenheims sång, gitarr och ledtrådar, får vi en frågesport om
svenskspråkiga författare och poeter på nittonhundratalet.
Därefter har vi vårt årsmöte. Detta är kallelsen till årsmötet. Som vanligt får du all nödvändig
information på mötet. I samband med mötet dricker vi en kopp kaffe med dopp. Du får ett
inbetalningskort på årsavgiften för vänföreningen med detta utskick. Vi behöver ha
betalningen, 100 kr till plusgirokonto 11 88 38 -2 senast 31 januari 2018. Glöm inte skriva
ditt namn på inbetalningen så vi vet vem det gäller.
Samling:
Sundbybergs Folkhögskolas café
Tid:
14 mars kl. 14.30
Pris:
kostnadsfritt
Subventioneras helt av föreningen
Vid återbud meddela någon i styrelsen, eftersom vi beställer bröd efter antal anmälda.
Ansvarig: Styrelsen

5* Besök på Stockholms Moské vid Medborgarplatsen tisdagen den 10 april kl. 14.00
Vi får en guidad tur på en timme.
Resväg:
T-bana Medborgarplatsen , uppgång Björns Trädgård
Samling:
vid huvudingången till moskén
Tid:
10 april kl. 13.45
max 30 personer
Pris:
50 kr
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 3 april måste du betala.
Ansvarig: Berit Tollin telefon 08/733 31 64 eller mobil 0738306965

6* Besök på Villa Akleja torsdagen den 19 april kl. 11.00
År 1901 köptes villan av konstnären J.A.G. Acke. Han verkade i Vaxholm tillsammans med
hustrun Eja, dotter till skalden Zacharias Topelius.
Konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser, som nu äger villan, berättar om livet i Villa
Akleja samt om Acke och Ejas konstnärsvänner och visar deras konst. Visningen tar 1½
timme. Efter visningen njuter vi av en laxtoast och ett glas vin.
Resväg:
Buss 670 från Tekniska Högskolan till hållplats Kyrkan i Vaxholm.
Samling:
Pilgatan 5 i Vaxholm
Tid:
19 april kl.10.45 max. 45 och min. 20 personer
Pris:
200 kr inkl. föredrag, visning och förtäring. Subventioneras delvis av
föreningen
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 12 april måste du betala.
Ansvarig: Birgitta Jägerteg telefon 08/773 12 52 eller mobil 0736582018

7* En filmhistorisk vandring i Filmstaden torsdagen den 3 maj kl. 13.00
Vår guide berättar om hur den här platsen i Solna blev Sveriges Hollywood och om några av
de filmlegender som varit verksamma här, som Victor Sjöström, Greta Garbo, Ingrid
Bergman och Ingmar Bergman. Vi tittar på husen som är bevarade från drömfabrikens dagar
och gör ett besök i det största av dem, Klädlogehuset. Vandringen tar ca en timme och
avslutas i Portvaktsstugan där vi serveras kaffe och småkakor.
Resväg:
T-bana Näckrosen, uppgång Filmstaden
Samling:
vid grinden till Filmstaden
Tid:
3 maj kl. 12.45
max 30 personer
Pris:
80 kr
subventioneras delvis av föreningen
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 26 april måste du betala
Ansvarig: Anita Järpenge telefon 08/82 49 88 eller mobil 0709988348

8* Lunch på Restaurangskolan Flitiga Lisa fredagen den 18 maj kl. 11.30
Vi kommer att serveras en trerätters meny som lagas och serveras av skolans elever.
OBS du måste ange på anmälan om du vill ha fisk eller kött till varmrätt.
Resväg:
T-bana till hållplats Globen
Samling:
Restaurangskolan, Arenavägen 60
Tid:
18 maj kl. 11.15
max 40 personer
Pris:
90 kr exkl. måltidsdryck
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 11 maj måste du betala
Ansvarig: Sonia Hörling telefon 08/18 86 61 eller mobil 0706928661

0rgelmacka på torsdagar
För er som tycker om pampig orgelmusik startar Kungsholms kyrka sina konserter på
torsdagar i slutet av januari kl. 11.30.
För 40 kronor får man kaffe och smörgås som intas i kyrkbänken innan musiken startar.

CIRKLAR
Obs! Cirklarna startar om minst 8 personer anmält sig. Anmälan är bindande. Om du
måste avboka ska detta ske två veckor innan cirkeln startar.

9 Välkommen till vårens litteraturcirkel tisdagen den 16 januari kl. 13.00
Vårens böcker har tema: kärlek och klass.
Tider och böcker:
16/1 Kazuo Ishiguro, Återstoden av dagen
13/2 Marguerite Duras, Älskaren
13/3 Zadie Smith, Swing Time
10/4 Graham Swift, Mödrarnas söndag
Plats:
Norrtullsgatan 12
Tid:
kl. 13.00-16.00
Datum:
se ovan
Pris:
350 kr
Ansvarig: Marja Bruzaeus mobil 0707413938

10* Stockholmiana med start onsdagen den 24 januari kl. 14.30
Vårens stads- och kulturvandringar kommer att fortsätta gå i Stockholms city.
Nu kommer vi att vandra i de norra delarna av city, här kommer vi se parker, malmgårdar,
skolor och kyrkor.
Plats:
Första gången träffas vi på Sundbybergs Folkhögskola.
Tid:
24 jan. kl. 14.30 för både måndags- och onsdagsgruppen, därefter ytterligare
fem gånger med start kl. 10.00
Pris:
300 kr, inbetalningskort kommer från Vuxenskolan.
Ansvarig: Ingegerd Sunesson telefon 08/28 03 51 eller mobil 0739051502

11 Vårens teatercirkel startar torsdagen den 25 januari kl. 12.00
Cirkeln fortsätter med nuvarande deltagare.
Du behöver inte anmäla dig på nytt om du deltagit under hösten.
Om du däremot inte tänker fortsätta, måste du höra av dig till Monica snarast.
Plats:
Första gången träffas vi på Sundbybergs Folkhögskola Annexet
Tid:
25 jan. kl. 12.00 och därefter ytterligare fyra tillfällen på skolan och på
teaterföreställningar.
Pris:
300 kr exkl. teaterbiljettpris som är starkt reducerat.
Ansvarig: Monica Rönnquist-Germanis telefon 08/717 35 32 eller mobil 0707461203

12* Läsecirkel, start meddelas senare
Vi fortsätter vår aktiva pocket läsecirkel även under våren med nuvarande deltagare
Plats:
Sundbybergs Folkhögskola
Tid:
meddelas senare
Ansvariga: Sonia Hörling telefon 08/18 86 61 eller mobil 0706928661
Ingegerd Sunesson telefon 08/28 03 51 eller mobil 0739051502

Du kan du även hitta oss på www.sundbybergsfolkhogskola.se
Under rubriken Om skolan hittar du Vänföreningen längst ned, där finns vårt program.

Har du bytt adress, ändrat telefonnummer eller e-post, meddela detta till sekreteraren.

OBS! Sundbybergs Kultur- och Fritidsförvaltning kräver personnummer för alla
medlemmar, var vänlig och fyll i det på anmälningsblanketten. Detta för att vi ska få
aktivitetsbidrag.

När du valt vad du vill vara med på fyll i bifogade anmälningsblankett. Skriv tydligt, texta
gärna! Glöm inte att fylla i det datum du skickar in anmälan. Det är viktigt om det är många
intresserade. Anmälan vill vi ha senast 9 januari 2018
Vi ser fram emot din anmälan till höstens aktiviteter.

Vi i styrelsen
Ordf. Birgitta Jägerteg,
bjagerteg@hotmail.com

Odlingsvägen 91, 138 36 ÄLTA,

Kassör.Margareta Brithell
mbrithell@telia.com

Spånga Torg 5, 163 51 SPÅNGA

08/7731252
mobil 0736582018

mobil 0739662560

Sekr. Maud Bäckman
maud_backman@msn.com

Slipgatan 1, 117 39 STOCKHOLM

Studiecirklar, resor, mm:
Ingegerd Sunesson,
lasse.ingegerd@swipnet.se

Råstensgatan 10, 172 30 SUNDBYBERG
08/280351
mobil 0739051502

Medlemsrekrytering
Inger Ferséus,
Ingerferseus@gmail.com

Maja Snis gata 4, 134 51 GUSTAVSBERG
08/183656
mobil 0733786496

Övriga:
Anna-Greta Johansson,

mobil 0736545006

Igeldammsgatan 2 b, 112 49 STOCKHOLM
08/393030
mobil 0736779832

Sonia Hörling,
sonia.heurling@hotmail.com

Mörbyhöjden 19, 182 32 DANDERYD

08/188661
mobil 0706928661

Anita Järpenge,
anitaj_swe@hotmail.com

Johan Enbergsväg 40 b, 171 61 SOLNA

08/824988
mobil 0709988348

Eivor Jackson
jacksoneivor@gmail.com

Brunskogsbacken 12, 123 71 FARSTA mobil 0705182169

Berit Tollin
b.tollin@swipnet.se

Rigagatan 16 bv, 115 27 STOCKHOLM

Sundbybergs Folkhögskolas Vänförening
Plusgirokonto 11 88 38-2
Org.nr 802411-9680
Medlemsavgiften till Vänföreningen är 100 kr/år
Betalas senast 31 januari varje nytt kalenderår

08/7333164
mobil 0738306965

