Till Vänföreningens medlemmar

Vänföreningens program våren 2019
Här kommer som vanligt årets julklapp till er alla. Snö till jul och nyår spelar inte så stor roll,
bara vi har en fin vår att se fram emot. Vi i styrelsen tycker vi har fått ihop en bra blandning
av aktiviteter som vi hoppas ni kommer med på eller hur? Glöm inte att ni kan påverka genom
att ge förslag till oss.
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:
Detta gäller när det står en * efter respektive nummer.

STUDIEBESÖK OCH ÖVRIGA AKTIVITETER

Vårens resa

1* Resa till Vallonbruken i Uppland måndagen den 20 maj 2019
Nu är det dags igen för en resa med Vänföreningen.
Denna gång blir det en dagsresa till två järnbruk i Roslagen, Österby bruk och Lövsta bruk.
Resan sker med Håbo Buss och bussen avgår från City Terminalen. Detaljerat program följer
med som bilaga.
Tid:
20 maj kl. 08.00 åter i Stockholm 18.30
Pris:
580 kr
Bindande anmälningsavgift 200 kr till föreningens konto: plusgiro 118838-2
Resterande 380 kr betalas senast 15 april 2019 till samma konto, glöm ej att ange ditt
namn på inbetalningen. OBS Fyll även i den separata anmälningsblanketten.
Ansvarig: Reseledare Ingegerd Sunesson telefon 08/28 03 51 eller mobil 0739051502
2* Besök på Armémuseet tisdagen den 22 januari kl. 11.00
Dags för ett återbesök, efter ca 5 år. Denna gång får vi en guidad visning på ca 1 timme, där vi
får höra om Beredskapstiden. Ransonering, militärtjänsten, när en stor del av den manliga
befolkningen var inkallade ”Någonstans i Sverige” mm.

Resväg:
T-bana Östermalmstorg, uppgång Sibyllegatan
Samling:
Vid entrén Riddargatan 13
Tid:
22 jan. kl. 10.45
Max 30 personer
Pris:
30 kr
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 15 januari måste du betala
Ansvarig: Anna-Greta Johansson telefon 08/39 30 30 eller mobil 0736779832

3* Besök på Etnografiska Museet torsdagen den 7 februari kl. 14.00
Följ med på upptäcktsresa – möt Sven Hedin och andra upptäcktsresande – nordamerikanska
indianer, konstskatter från Benin och Feathers - en värld av fjädrar. Vi får en guidad tur på ca.
1 timme.
Resväg:
Buss 69 från Sergeltorg till hållplats museiparken Gärdet
Samling:
Vid entrén
Tid:
7 feb. kl. 13.45
Max 30 personer
Pris:
50 kr
Guidningen subventioneras av föreningen
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 31 januari måste du betala
Ansvarig: Inger Ferseus mobil 0733786496

4* Föredrag av journalisten och författaren Ulrika Knutsson tisdagen den 12 februari
kl. 14.30
”För att inte tala om alla dessa kvinnor” ett klassiskt föredrag med bilder av och med Ulrika
Knutsson.
Ingmar Bergman gjorde ingen hemlighet av att han var beroende av kvinnor, privat och
professionellt. De flesta av hans musor blev världsberömda. Han såg kvinnor. Men det är inte
lika känt hur beroende Bergman var av den kvinnliga publiken. Han månade om den och
begrep tidigt att vägen till kvinnans hjärta gick igenom veckotidningarna. Alltså slösade
Bergman med intervjuer och sina filmmanus tryckte han i Allers. Dörren stod alltid öppen för
ett hemma hos reportage. Bergman och damerna blev en livslång relation.
Samling:
Skolans matsal
Tid:
12 feb. 14.15
Pris:
40 kr. inkl. kaffe och kaka. Föredraget subventioneras helt av föreningen
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 5 februari måste du betala
Ansvarig: Ingegerd Sunesson telefon 08/28 03 51 eller mobil 0739051502

5* Välkommen på Afternoon tea torsdagen den 21 februari kl. 14.00
Vi kommer att träffas på hotell Lady Hamilton i Gamla Stan för att inta deras afternoon tea,
Vi får smörgås snittar, scones med marmelad och clotted cream, det finns många utsökta teer
att välja bland, därefter något sött bakverk. För den som vill kan man beställa ett glas
champagne 95 kr eller alkoholfri cider 25 kr på egen bekostnad.
Resväg:
T-bana Gamla Stan, därefter promenad
Samling:
Storkyrkobrinken 5, inne vid receptionen, uppförsbacke till slottet
Tid:
21 feb. kl. 13.45
Max 30 personer
Pris:
250 kr
Subventioneras av föreningen
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 14 februari måste du betala
Ansvarig: Anita Järpenge telefon 08/82 49 88 eller mobil 0709988348
6* Årsmöte och trubadurunderhållning måndagen den 11 mars kl. 14.00
På årsmötet kommer trubaduren Stefan Lindeborg att underhålla oss i ca timme.
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 2019. Glöm inte skriva
ditt namn på inbetalningen så vi vet vem det gäller.
Samling:
Skolans matsal
Tid:
11 mars kl. 14.00
Pris:
Kostnadsfritt
Subventioneras helt av föreningen
Vid återbud meddela någon i styrelsen, eftersom vi beställer bröd efter antal anmälda.
Ansvarig: Styrelsen

7* Besök på Ersta Museum torsdagen den 14 mars kl. 11.30
Ersta Diakoni. Välkommen att göra en resa genom historien – en skildring av diakoni,
sjukvård, utbildning, kvinno - och kyrkohistoria. Vi får en guidad visning av museet på ca 1
timme. OBS ej handikappvänligt
Resväg:
Buss 2 från Karl XII torg eller från Slussen till Ersta Sjukhus.
Samling:
Innanför grindarna Erstagatan 1 M
Tid:
14 mars kl. 11.15
Max 20 personer
Pris:
40 kr
Vid överbokning finns tillfälle till ytterligare ett besök tisdagen den 12 mars kl. 11.30.
Den som berörs meddelas personligen. Boka gärna båda datumen.
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 7 mars måste du betala.
Ansvarig: Berit Tollin telefon 08/733 31 64 eller mobil 0738306965

8* Vi besöker Filmhuset tisdagen den 26 mars kl. 14.00
Filmhusets byggnad ritades av arkitekt Peter Celsing och byggdes mellan åren 1968 – 1970
och stod färdigt att tas i bruk 1971.
Resväg:
Buss 72 och 76 hållplats Filmhuset, eller T-bana Karlaplan, uppgång
Valhallavägen och därefter ca fem minuters promenad
Samling:
Borgvägen 1-6
Tid:
26 mars kl. 13.45 Max 30 personer
Pris:
40 kr
Guidningen subventioneras av föreningen
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 19 mars måste du betala.
Ansvarig: Eivor Jackson mobil 0705182169

9* Besök i Immanuelkyrkan måndagen den 8 april kl. 10.45
Kyrkan är ritad av Sture Frölén och byggnationen pågick 1970 - 1974. Inredningen är
utformad av inredningsarkitekt Sture Andersson och konstnären Pär Andersson, vars
konstnärliga gestaltning i kyrkan vi ska få njuta av. Vi börjar en rundvandring med visning
och information om kyrkans konst och mångskiftande verksamhet. Därefter lyssnar vi på en
lunchkonsert som varar en halv timma och avslutar sedan besöket med sopplunch
Resväg:
T-bana Rådmansgatan
Samling:
Kungstensgatan 17 vid kyrkans entré
Tid:
8 april kl. 10.30
Pris:
60 kr inkl. sopplunch
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 29 mars måste du betala.
Ansvarig: Birgitta Jägerteg telefon 08/773 12 52 eller mobil 0736582018

10* Guidad visning av Skogskyrkogården onsdagen den 17 april kl. 11.00

Kyrkogård i ljus och mörker
Skogskyrkogården uppfördes mellan 1919 - 1940 och anses vara ett av världens mest
spännande arkitektoniska verk. Sedan 1994 finns den på UNESCO:s världsarvslista.
Tidpunkten för anläggandet av kyrkogården blev central för dess utformning. Början av 1900talet präglades av naturromantik. Fullmäktige utlyste 1914 en arkitekttävling och den vanns
av de två arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz, de kallade sitt förslag Tallun.
Resväg:
T-bana Skogskyrkogården
Samling:
Utanför biljetthallen
Tid:
17 april kl.11.00
Pris:
40 kr
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 10 april måste du betala.
Ansvarig: Ingegerd Sunesson telefon 08/28 03 51 eller mobil 0739051502

11* Lunch på Restaurangskolan Flitiga Lisa torsdagen den 9 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:
9 maj kl. 11.15
max 40 personer
Pris:
90 kr exkl. måltidsdryck
Anmälan är bindande, vid återbud efter den 2 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

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

12 Välkommen till vårens litteraturcirkel torsdagen den 24 januari kl. 13.00
Vårens böcker har tema: Självbiografier.
Datum och böcker:
24/1 Doris Lessing. Under huden.

14/2 Jonas Gardell. Till minne av en villkorslös kärlek
14/3 Marie-Louise Ekman. Får se om hundarna är snälla ikväll
11/4 Alex Schulman. Bränn alla mina brev
Plats:
Norrtullsgatan 12
Tid:
kl. 13.00-16.45
Datum:
se ovan
Pris:
350 kr
Max 12 personer
Ansvarig: Marja Bruzaeus mobil 0707413938
13* Stockholmiana med start onsdagen den 30 januari kl. 14.30
Vårens stads- och kulturvandringar kommer att gå på Stora och Lilla Essingen. Två
bostadsområden med väldigt olika utveckling.
Den här terminen delar vi gruppen i en måndags och en onsdagsgrupp om vi blir tillräckligt
många anmälda annars blir det endast onsdagar.
Plats:
Första gången träffas alla på Sundbybergs Folkhögskola.
Tid:
30 jan. kl. 14.30 därefter ytterligare fem gånger med start kl. 10.00
Pris:
300 kr, inbetalningskort kommer från Folkuniversitetet
Ansvarig: Ingegerd Sunesson telefon 08/28 03 51 eller mobil 0739051502

14 Vårens teatercirkel startar torsdagen den 31 januari kl. 12.00
Cirkeln fortsätter med nuvarande deltagare och ytterligare någon ny 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:
31 jan. kl. 12.00 och därefter ytterligare fyra tillfällen på skolan och på
teaterföreställningar.
Pris:
350 kr exkl. teaterbiljettpris som är starkt reducerat.
Ansvarig: Monica Rönnquist-Germanis telefon 08/717 35 32 eller mobil 0707461203

15* Läsecirkel, start meddelas senare
Vi fortsätter vår aktiva pocketläsecirkel även under våren med nuvarande deltagare och ev.
några nya 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
Nu 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 2019
Vi ser fram emot din anmälan till vårens 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

