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Varmt välkommen till våra arrangemang! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vandring runt i Diplomatstaden 
Följ med på en vandring runt i Diplomatstaden under cirka en och en halv timme. Vår guide 

blir Johan Haage som vid tidigare tillfällen visat oss delar av Stockholm på ett uppskattat 

sätt. 

Strandvägen kom aldrig att avslutas med något Nobelinstitut. Vid Djurgårdsbrunnsviken 

byggdes i stället en rad magnifika privatvillor, ritade av kända arkitekter. Hit flyttades också 

den engelsk kyrkan från Wallingatan. Från början var det mest förmögna företagsledare som 

bosatte sig här, men diplomaterna har blivit flera med åren. 

 

Tid  Torsdagen den 15 september kl.13.00 

Samling vid Oscarskyrkan ingång från Narvavägen 

Kostnad  150 kr för medlem, 170 kr för icke medlem 

Betalning          görs, efter anmälan, till postgiro  335766-2 OBS skriv ditt namn på 

betalningen samt Diplomatstaden 

Anmälan           senast den 8 september till Kristina Hjelm u.kristina.hjelm@live.se 

   Eller 070 535 41 49  

Avanmälan utan kostnad senast 8 september 

 

           

 

Anmälningsrutiner  
Anmäl dig gärna även om anmälningstiden gått ut – det kan finnas platser kvar.  
Anmälan är bindande när anmälningstiden gått ut.  
För samtliga aktiviteter gäller att icke medlemmar får delta i mån av plats.  

Betalningsrutiner 
Efter bekräftelse om plats, dock senast sista anmälningsdag, gör du din inbetalning till 
föreningens PG 335766-2.  Ange ditt namn + aktivitetens namn på talongen.  
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Välkommen på en vandring på södra sidan av Skanstull. 

Följ med till Skanskvarn och infarten till Stockholm där de viktiga vägarna Dalarövägen och 

Göta landsväg möttes, en gång i tiden enda vägen in till Stockholm från söder. Kvar finns ett 

par 1700-tals hus på Skansbacken, den urgamla gården Sundsta vid Årstaviken  och den 

gamla fattigkyrkogården.  Var låg tullen och försvarsskansen som givit Skanstull sitt namn? 

Eller gården Fredriksdal? Det får ni veta och mycket annat. Vår ciceron är Maj Sandin. 

Vandringen tar ca 1,5 timme inte så långt att gå men lite backigt. Maj har en egen högtalare. 

Efter vandringen kan de som vill äta eller fika på Skanskvarn. 

 

Tid  Onsdagen den 21 september kl 13.00 

Plats Vi träffas nedanför tvärbanans perrong vid Gullmarsplan. Där finns en bra yta 

att samlas på vid Bowlinghallen och gymnasiet. 

Kostnad  100 kr för medlem och 120 kr för icke medlem. 

Betalning  insättes på PG 335766-2. Skriv ditt namn och Skanstull i meddelanderutan 

Anmälan senast 16 september till Rigmor Thorhard, rigmor@thorhard.se eller 

 073 513 46 01 

Avanmälan   utan kostnad senast 16 september.  

            

 

Filmen Oceans – Our blue Planet som visas på Cosmonova 

Dyk ner och upptäck en helt ny värld under ytan. Bland korallrev, nere i djuphaven och i 

förtrollande undervattenskogar möter vi bland annat genomskinliga fiskar, lekfulla delfiner 

och smarta bläckfiskar. Det är ett undervattensäventyr du aldrig kommer att glömma. Serien 

med The Blue Planet började spelas in för 20 år sedan. Den här inspelningen tog 4 år. Elva 

olika team har genomfört den, 125 expeditioner besökte 39 länder samt filmade från alla 

kontinenter och samtliga hav. Med andra ord – ett fantastiskt arbete ligger bakom filmen 

som med hjälp av ny forskning och teknik avslöjar de senaste upptäckterna kring djurlivet i 

haven. 

Tid                   Torsdagen den 13 oktober kl 12.15 

Plats                Cosmonova, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40  

Kostnad          150 kr medlem, 170 kr icke medlem 

Betalning        insätts på PG 335766-2 skriv ditt namn samt Cosmonova i meddelanderutan 

Anmälan         senast den 6 oktober till kristina.gellerhed@gmail.com, eller 073 505 09 59 

Avanmälan     senast den 6 oktober 

Hitta hit          T-banans röda linje (mot Mörby) till Universitetet, buss 50 eller 540,   

                         Roslagsbanan från Östra station, det finns 300 parkeringsplatser för bilburna 
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Elin Wägner – författare, journalist, feminist och ledamot av Svenska 

Akademien 

Ing-Marie Eriksson känner starkt intresse för kvinnliga författare under 1900-talet och framåt. 

Nu får vi lyssna till när hon på sitt personliga och livfulla sätt ger oss inblickar I Elin Wägners 

författarskap och samhällsinsatser. 

 

Tid  Fredagen den 21 oktober kl 12.00 

Plats Seniorlokus Tanto, Rosenlundsgatan 44 A, Sal Svärdet 

Kostnad  75 kr för medlem och 95 kr för icke medlem. 

Betalning  insättes på PG 335766-2. Skriv ditt namn och Elin W i meddelanderutan 

Anmälan senast den 8 oktober till mai.markstrom@gmail.com eller 070 597 56 48 

Avanmälan   utan kostnad senast den 8 oktober 

 

 

Modevisning i Sjöstaden  

Modevisningarna på Milanius Woman har under åren varit mycket uppskattade och när 

hösten/vintern nu närmar sig så vill vi gärna återkomma dit. Affären har mycket vackra 

kläder som passar den mogna kvinnan och lämpar sig för såväl vardag som fest. De har bra 

kvalitet till priser som ligger mellan kedjornas och boutiquernas. Höstens/vinterns kläder 

visas av butikens mannekänger medan vi blir serverade snittar och bubbel. Efter visningen 

kan vi  lugn och ro botanisera bland plaggen och vi får 10 % på inköpen. Vid behov finns den 

trevliga personalen där till vår hjälp.  

Tid             Måndagen den 24 oktober kl. 14.00 

Plats        Hammarby Alle’ 106. Tvärbana till hållplats Luma Park 

Kostnad 50 kr som återbetalas vid köp 

Betalning          betalas på plats till Aino Alexandersson 

Anmälan           senast 17 oktober till aino.alexandersson@hotmail.com eller  070 534 79 12 

Avanmälan   utan kostnad senast 17 oktober 
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Improvisationsteater med Hanna Dorsin 

Vill du har riktigt roligt? Missa inte Improv All stars Show som är Improvisationsstudions nya 
improviserade show. Det blir rivig, rolig storstadshumor med doft av nyfiskad elskoter och 
bränt gummi. Stans bästa improvisatörer får sällskap av en skådespelare/ståuppare/komiker 
från Stockholms humorscener. Kvällens gäst är komikern Hanna Dorsin. 

Tid  Lördagen den 29 oktober kl 19.00 – 21.00 
Plats  Improvisationsstudion, Skånegatan 63 (T-bana Medborgarplatsen/Skanstull) 

Samling i entrén kl 18.30 
Kostnad 220 kr för medlem och 240 kr för icke medlem. 
Betalning Insättes på PG 335766-2. Skriv ditt namn och Improvisationsteater  i 

meddelanderutan 

Anmälan senast den 13 oktober till ulrika.gellerstedt@gmail.com eller 070 658 44 34, 

gärna via mail i första hand. 

Avanmälan  utan kostnad senast den 13 oktober. 

 

 

Framtidens omvårdnad 

Disputerade sjuksköterskan Marie-Louise Orton, Karolinska Universitetssjukhuset, berättar 
hur vi kan förvänta oss att omvårdnaden i framtiden kommer att ske. Dagens sjukvård 
genomgår stora förändringar, kostnaderna stiger, vi blir fler och fler äldre samtidigt som allt 
färre arbetar i sjukvården. Hur man fördelar medel på ett klokt sätt som garanterar alla en 
god omvårdnad som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet i framtiden kommer vi att 
få ta del av.       
 

Tid       Fredagen den 11 november kl 13.00-15.00 

Plats            Seniorlokus Tanto, Rosenlundsgatan 44 A, Sal Svärdet 

Kostnad      50 kr medlem, 70 kr icke medlem. 

Betalning på plats, swisha gärna Eva-Lena Söderström  073 320 70 03, skriv omvårdnad 
Anmälan den 3 november till Ewa-Lena Söderström, djupvik929@gmail.com eller 
  073 320 70 03. Maila gärna i fösta hand. 
Avanmälan utan kostnad senast 3 november. 
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En guidad visning av Östermalmshallen  
Östermalms saluhall nyrenoverad och vackrare än någonsin. Nu är det 2 år sedan  

Östermalmshallen öppnade igen efter en lång stängning. Följ med på en guidad tur i en av 

Stockholms mest älskade byggnader. 

Vi blir guidade av Lina Bielsten, chefredaktör på Östermalms Saluhall Magasin. Lina berättar 

om historiken och ombyggnaden, om saluhallens handlare, mixat med roliga anekdoter från 

kända stammisar och besökare genom tiderna.  

 

Tid             Onsdagen den  18 november kl 10.30 

Plats            Östermalms Saluhall, Östermalmstorg 

Samling        I stora entrén innanför glasdörrarna till höger om Paulas café 

Kostnad       295 kr för medlem och 315  kr för icke medlem, i priset ingår smakupplevelser  

                      under visningens gång av skagenkanapé, ost och chark samt chokladtryffel 

Betalning     insättes på PG 335766-2. Skriv ditt namn och saluhallen i meddelanderutan 

Anmälan      senast den  11 november till kristina.gellerhed@gmail.com eller  

073 505 09 59 

Avanmälan   utan kostnad senast den 11 november   

 

 

Bedrägerier mot äldre (65+) 

Ett aktuellt problem i dessa dagar är de bedragare som siktar in sig på att lura de äldre i vårt 

samhälle. Vi har därför bokat in polisen för ett informationstillfälle om olika brott och 

statistik.  Vad gör polisen? Hur kan jag skydda mig? 

Tid  Onsdagen den 23 november kl. 13.00-16.00 inkl. paus m kaffe/te. 
Plats  Huddinge sjukhus, Barngatan 6 (B63), kursrum 3 
Samling: Vi samlas utanför Pressbyrån inne i stora entrén Huddinge, 12.45 
Kostnad 50 kr för medlem, 70 kr för icke medlem. 
Betalning   på plats, swisha gärna Eva-Lena Söderström 073 320 70 03, skriv  
                          bedrägeri 
Anmälan senast 14 november till Ewa-Lena Söderström, djupvik929@gmail.com  
  eller 073 320 70 03. Maila gärna i fösta hand. 
Avanmälan utan kostnad senast 18 november. 
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Vikingamuséet 

Hur kom det sig att Vikingarna gjorde sig både kända och ökända i hela världen? En guidad 

tur på Vikingamuséet kan ge svar på den frågan. Genom den fina utställningen får vi möta., 

genom film, föremål och miljöer, människor bakom denna mytomspunna tidsepok i en 

levande utställning. 

Du får träffa Leifur en återskapad vikingatida människa med spännande historier att berätta. 

Vi får lyssna på Ragnfrids berättelse genom en spännande färd in i vikingatiden. Färden 

börjar hemma hos Ragnfrid och hennes man Harald på Försala gård. Vi får bevittna 

plundringar i väst och trähandel öst. 

 

Tid  Måndagen den 28 november kl 13.00 

Plats                  Vikingamuseet Djurgårdsvägen 48 i Vasahamnen bakom Liljevalchs 

Samling             innanför entren 

Kostnad            250 kr för medlem och 270 kr för icke medlem 

Betalning          insättes på PG 335766-2 skriv ditt namn och Vikingamuseet  

Anmälan           senast den 21 november till kristina.gellerhed@gmail.com, eller  

                           073 505 09 59 

Avanmälan       utan kostnad senast den 21 november 

 

Jul- och adventskonsert i Guldfoajen kungliga operan 

I programmet ingår att vi äter en liten jultallrik med två sorters sill, ägghalva, dill, potatis 

(kall), skagenröra, skinka med äppelmos/senap, grönkål, köttbullar och prinskorv. Serveras 

med julvörtbröd. Därefter lyssnar vi på musik av Johanna Sannefors och Karl-Magnus 

Fredriksson, sång, Peter Bergström med vänner ur Kungliga Hovkapellet. 

Tid  Onsdagen den 7 december kl 11.30-12.45 

Plats Gustav Adolfs Torg. Ingång stora entrén 

Kostnad  340 kr för medlem och 360 kr för icke medlem. 

Betalning  insättes på PG 335766-2. Skriv ditt namn och operan i meddelanderutan 

Anmälan senast den 18 november till Brynnel.birgtta@telia.com eller 070 538 81 19 

Avanmälan   utan kostnad senast den 18 november 
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Välkommen till jullunch på Långholmens Wärdshus 

Tid  Fredagen den 9 december kl 11.30 

Plats Långholmen, Alstraviksvägen 17 

Kostnad  445 kr för medlem och 595 kr för icke medlem. 

I priset ingår glögg, julbord, kaffe och garderobsavgift. Kostnad för dryck 

tillkommer 

Betalning  insättes på PG 335766-2. Skriv ditt namn och julbord i meddelanderutan 

Anmälan senast den 18 november till mai.markstrom@gmail.com eller 070 597 56 48 

Avanmälan   utan kostnad senast den 16 november 

 

 

Nyårskonsert på Musikaliska 

Med passionerad italiensk opera, smäktande wienervals och bubblande champagnegalopp 
firar Blåsarsymfonikerna traditionsenligt in det nya året, denna gång med sopranen Sanna 
Gibbs och den italienska dirigenten Daniela Musca. Vi bjussar på musik av bl a Giuseppe 
Verdi, Gioacchino Rossini och Johann Strauss d.y. Fira nyår med oss i en festlig, glittrig och 
eldig nyårskonsert där ett glas bubbel ingår i biljetten! 

Tid  Lördagen den 31 december kl 14.00 
Plats  Musikaliska på Nybrokajen 11. 
Samling  13.30 innanför entrén 
Kostnad  255 kr för medlem och 275 kr för icke medlem. 
Betalning insättes på PG 335766-2. Skriv ditt namn och Nyårskonsert i meddelanderutan 
Anmälan senast den 28 oktober till ulrika.gellerstedt@gmail.com eller 070 658 44 34, 

gärna via mail i första hand. 
Avanmälan   utan kostnad senast den 28 oktober. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens årsmöte 2023 

Välkomna till årsmöte.  

 

Tid  Onsdagen den 22 mars kl 14.30 

Plats  Landstingshuset, Restaurang Asplunden, Hantverkargatan 45 

 

OBS! Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 januari 
2023 
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Bra att komma ihåg:  
 
Hemsida I 
Information, program mm finns på föreningens hemsida www.landstingsveteranerna.se  
 

Facebook 
Föreningen har återigen öppnat en facebookgrupp. 

Administratör är Renée Engqvist, email nensans@hotmail.com  mobil 070 880 38 50. 

Alla våra medlemmar är välkomna i vår grupp. Tag kontakt med Renée så ordnar hon med 

ditt medlemsskap i gruppen. 

 
 
Medlemsregister  
Du får snabb och aktuell information om du meddelar oss din e-mail. Anmäl din e-postadress 
till kristina.gellerhed@gmail.com  
                                                                OBS! 

Om du byter telefonummer eller ändrar e-mailadress eller adress anmäl detta till Kristina 

Gellerhed mail kristina.gellerhed@gmail.com , mobil 073 505 09 59  

 
Årsavgift  
Föreningens årsavgift är 150 kr och betalas normalt senast 28 februari. Glöm inte skriva ditt 
namn + ”Årsavgift” i meddelanderutan. 
 

Sponsor  
Flera av våra aktiviteter genomförs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan 
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