Våraktiviteter för RTPK-Stockholm
(Medlemmar från regionerna är välkomna att deltaga i Stockholmaktiviteterna)

Glöm inte att anteckna de aktiviteter du vill delta i, när och till vem anmälan ska göras och när betalning senast
ska vara erlagd! Plats kan bara garanteras den som betalat till RTPKs plusgiro inom den tid som anges för
respektive aktivitet. I första hand kan endast medlemmar beredas plats.
Tisdag 14 mars
Filmhuset

Kl 13.30

Tisdag 21 mars Kl 10.30
Vi samlas utanför museet 10.15.
Adress Kabinvägen 7, Arlanda.
Resväg SL: Pendeltåg till
Märsta, sedan buss 583 mot
Arlanda terminal 2&3. Byt till
buss 538. Stig av vid
”Flygskolan” gå ca 400 m till
Kabinvägen 7.

”Döda poeters sällskap” från 1989 som bl a
vann Oscar för bästa manus och den brittiska
filmakademin BAFTA:s pris för bästa film. I
en privatskola med kadaverdisciplin anställs
en ny lärare som inspirerar sina elever till att
”fånga dagen” och njuta av poesi och skönhet
för att finna meningen med livet. Men det
sker i en ärkekonservativ miljö och väcker
motstånd… I Sverige utlöste filmen en
kulturpolitisk debatt om dess frihetliga
budskap. Regi Peter Weir. I huvudrollen
Robin Williams.

Biografen Mauritz

Besök på Arlanda Flygsamlingar

Anmälan, betalning:

Här visas svensk civil luftfarts historia från
1716 fram till idag. Här finns ett 50-tal civila
flygplan och helikoptrar från 1910-talet
framåt. Dessutom ingår en fin samling
flygmotorer samt några fordon. Vi får en
guidad tur genom utställningen. Vill du veta
mer se www.arlandaflygsamlingar.se

Pris 0 kr för medlemmar, 80 kr för
icke medlemmar.

Entré: 20 kr
Ingen föranmälan

Anmälan till Mats Godée, mail
mats.godee@gmail.com , mobil 0705948175, senast den 14 mars.
Telefonanmälan måndagar 10-12 tel
08-7842403

Man kan även åka flygbuss
eller ta egen bil, parkera då på
långtids-parkering och åk med
gratisbuss.
Dag och tid meddelas via
webb och mail

Tisdag 4/4 kl 13.30
Polismuseet, Djurgården
Adress Museivägen 7, bredvid
Tekniska museet. Buss 69 mot
Blockhusudden/Kaknästornet,
med hållplats Museiparken.

Tisdag 11/4 kl 13.30
Filmhuset

Malcolm Dixelius om Ryssland idag och
historiskt
Med ett förflutet bl a som korrespondent i
Moskva i ca tio år och utrikeschef på SVT
Aktuellt känner Malcolm Dixelius Ryssland
bättre än de flesta. Till RTPK kommer
”Macke” preliminärt i slutet av mars,
sannolikt 28 eller 29/3. Mer information
kommer på webben och via mail när exakt
tidpunkt kan fastställas.
Två nya utställningar: ”Vi & dom” som är en
utställning om hatbrott och en uppdaterad
utställning om brottsspår. Guidning genom
museet och svensk brottshistoria. Fika för den
som vill på intilliggande Etnografiska
museet.

”Släpp fångarne, loss, det är vår!”,
surrealistisk komedi/musical från 1975. Stora
delar av filmen utspelas i fängelset på
Långholmen. I rollerna Tage Danielsson,
Lena Nyman, Gösta Ekman, Margareta
Krook, Ernst-Hugo Järegård. Manus och regi:
Tage Danielsson.
Filmen vann Guldbaggar.

Anmälan senast den 28 mars till
staffan.sillenkolsva@gmail.com eller
sms på tel 0730 56 7102. OBS
Begränsat antal deltagare, ”först till
kvarn”.
Ingen avgift. Endast medlemmar, inga
medföljande.

Biografen Mauritz
Entré: 20 kr
Ingen föranmälan

Ekonomibrev, Osorterad
sändning
RTPK, SVT, KJ
105 10 Stockholm
Tryckt hos Åtta.45 Tryckeri AB, Solna

Onsdag den 19 april kl 13.40
Stadsgården 8, vid Slussen

Onsdag den 10 maj kl 13.30.
Samling utanför Abba-museet

Tisdag den 16 maj
Avresa med Waxholmsbolaget från
Stavsnäs 9.40 . Hemresa från
Sandhamn till Stavsnäs 17.05.
(Tiderna är preliminära, mer info i
mail.)

Onsdagen den 31/5 kl 14.30
Vi samlas på Boule & Berså
under Danvikstullsbron.
Resväg SL Buss 53 från
Medborgarplatsen eller
Värmdöbussarna från Slussen.
Hållplats Danvikstull

Vandring i Slussenområdet.
I Stadsmuseets regi får vi kunskaper om
Slussens historia, de arkeologiska fynd som
påträffats och hur de förändrar vår bild av
forna tiders Stockholm.
Samling vid Slussenprojektets kontor,
Stadsgården 8. Gå från Slussens Tbanestation över Katarinavägen. Kontoret
ligger nära ingången till restaurang Eriks
Gondolen.
Guidad vårvandring på Djurgården
Djurgårdsstaden – den riktiga – med historien
om beck och tjära, om Grönan, varvet och
hur ångsluparna blev utkonkurrerade av
broarna. Människorna som tjärvräkaren Petter
Ljung och en ovanligt smart dragonhustru
vars hus vi kan titta in i…. Där har ni en del
av det vår guide Kerstin Brunnberg berättar
om sin hembygd.
Vårutflykt till Sandhamn
Vi möter våren i Sandhamn. En härlig båtresa
genom Stockholms skärgård tar oss till den
vackra ön Sandhamn, båtfolkets mecka. Vi
äter lunch på Sandhamns Värdshus, sedan får
vi en guidad tur på ön.

Begränsat antal, ”först till kvarn”.
Anmälan till lena.jormby@sr.se eller
sms till 070 518 01 44. Ingen avgift.

Öl och boule
Boule & Berså ligger under Danvikstullsbron
vid Hammarbykanalens utlopp. Där finns
boulebanor samt servering med mat & dryck,
under bar himmel. Vår bouleinstruktör hälsar
oss välkomna och bjuder in oss i boulens
värld. Vi får bakgrunden till Boule Pétanque,
går igenom reglerna och får lära oss hur man
spelar.
Efter avslutad turnering blir det medaljutdelning. Bouleturneringen brukar ta ca 1,5
timme. Tillfälle att beställa öl och mat för den
som vill.

Anmälan, betalning
Pris 60 kr för medlemmar, 160 kr för
icke medlemmar, för de som vill delta
i bouleturneringen, övriga betalar
inget.
Anmälan till Mats Godée, mail
mats.godee@gmail.com , mobil 0705948175, senast den 16 maj betalning
senast 19 maj. Telefonanmälan
måndagar 10-12 tel 08-7842403

Anmälan till:
staffan.sillenkolsva@gmail.com eller
SMS till mobil 0730 56 7102 senast
7/5. Ingen avgift.

Anmälan, betalning
Pris 120 kr för medlemmar, 240 kr för
icke medlemmar för lunch och
guidning. Båtresan betalar var och en
själv på båten. (Med pensionärsrabatt
ca 120 kr tor.) Anmälan till Mats
Godée, mail mats.godee@gmail.com ,
mobil 070-5948175, senast den 9 maj.
Telefonanmälan måndagar 10-12 tel
08-7842403

Tio år med RTPK-bladet
För jämnt tio år sedan var det premiär för det första RTPK-bladet i sin tryckta form.
Dåvarande ordföranden Sven Wahlström hälsade läsarna välkomna. En av rubrikerna löd ”En oförglömlig resa till Kina”
dit 89 medlemmar hade rest i omgångar. 11-dagarsresan fick högsta betyg. Några beskrev den som deras livs bästa resa.
Aktiviteterna under våren 2007 var då som nu en blandning av underhållning, bildning och kultur. Man kunde njuta
konsert i Berwaldhallen, intresset för spel & dobbel stillades i besök på Casino Cosmopol, på Bio Mauritz i Filmhuset
visades Gustaf Molanders ”Rid i natt” och den 12 feb bjöds showen ”Sångfåglarna” på Intiman. Studiebesök gjordes i
Stockholms Stadsbibliotek, på ett sidenväveri och i gamla fängelset på Långholmen. För vårens minimemoarer svarade
Alicia Lundberg som berättade om sina möten med bergsgorillorna i Rwanda.
”Ta vara på den stimulans som föreningens aktiviteter ger” manade Sven Wahlström. Just det, gör det!
Tre tusen i aktiviteter 2016
Enligt RTPK-avdelningarnas rapporter till verksamhetsberättelsen 2016 samlade klubbens olika aktiviteter runtom i
landet, grovt räknat, minst 3 000 deltagande. Flest deltog förstås i största avdelningen Stockholms aktiviteter, nästan
1 500. I övriga landet noterade Falun ca 400, Göteborg och Malmö hade vardera ca 300. I övriga avdelningar samlade
aktiviteterna mellan 60 och 140 deltagande under 2016. Tillkommer deltagande i teaterföreställningar och konserter med
hjälp av RTPK:s tilldelning av biljetter.

