Senhöstaktiviteter
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 402462-6 inom den tid som anges för respektive
aktivitet. I första hand kan endast medlemmar beredas plats.

Detta händer i Stockholm:
Tider
Tisdagen den 17 oktober
kl 17.00 – 18.45

Aktivitet
Konstvisning i Folksamhuset
Huset invigdes i maj1960 som
huvudkontor för försäkringsbolaget
Folksam.
Under visningen av huset kommer ni att
få se en hel del detaljer i arkitekturen,
interiören och konsten.
Konstguide Stig Karels

Anmälan - betalning
Anmälan:
Max 20 deltagare. Endast
medlemmar
Anmälan till Mats Godée senast
10 oktober.
mats.godee@gmail.com
eller SMS till 070-5948175

Höstlunch på Solliden, Skansen
Förrätt:
Gravad lax i smördegshus med
gräslökscrème
Varmrätt:
Kalvstek med gräddsås, råstekt potatis
och inlagd gurka
Efterrätt
Saffranspannkaka med björnbärssylt
Kaffe
Lättöl /vatten ingår.

Anmälan:
Pris 220 kr, medföljande 370 kr
OBS! Endast anmälan via
inbetalning senast den 9
oktober till pg 402462-6.
Glöm ej ange namn på talongen

Tisdagen den 25 okt
Kl 13.30

Bio på Filmhuset, Clockwork Orange
Huliganen Alex har kul på sitt eget sätt,
han roar sig på andras bekostnad. Alex
resa från omoralisk värsting till
hjärntvättad modellmedborgare och
tillbaka igen är Stanley Kubricks
chockerande framtidsvision baserad på
Anthony Burgess roman En apelsin med
urverk.
Filmen hade premiär 1971.
Längd: 131 minuter.

Ingen föranmälan behövs.
Bio Mauritz i Filmhuset.
Biljettpris 20 kr betalas i dörren.
Fika på egen hand efter filmen.
Välkomna.

Torsdagen den 9 nov
kl 10.45 (start 11.00)
längd 90 minuter
Samlingsplats T-bana
Karlaplan, uppgång Karlaplan i
biljetthallen utanför spärren.
Turen avslutas vid T-banan
Kungsträdgården.

KONSTÅKNING I TUNNELBANAN
Konstvägvisaren Marie Andersson
är vår guide under resan.

Anmälan till Lillebil Björkman
lillebullan@gmail.com
tel. 070-884 87 80
senast lördag 28 oktober.
Begränsat antal.
Ingen avgift för medlemmar,
100 kr för icke medlemmar.
OBS medtag giltigt färdbevis!

Samling 16.45 utanför
Folksamhusets entré; Bohusgatan 14, T-bana Skanstull

Torsdagen den 19 okt
kl 13.00
Baren öppnar kl 12.30

Ev allergier eller kostavvikelser
anmäls till
mats.godee@gmail.com

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

Tider

Måndagen den 13 nov
Vi ses från 18.00. Musiken
startar 19.00

Aktivitet

Pubkväll på Louis Jazzklubb
Vi går på pubkväll med livejazz på
Restaurang Louis i Söderhallarna.
Jamkväll med en skön blandning av
framträdanden och stilar. Värd: Olle
Nilsson.

Anmälan - betalning
Anmälan senast den 3 /11 till:
Gudrun Kjellberg (krävs för
platsbeställning).
gudrun.kjellberg@yahoo.se
Entrén är gratis, inget mattvång
råder. Du som vill äta, kan kolla
menyn www.restauranglouis.se.

Onsdagen den 22 november kl
13:30 i Filmhuset Bio Mauritz

Den siste kejsaren
Han är arvtagare till det tusenåriga riket,
född att härska enligt uråldriga
traditioner. Men ingen förberedde honom
för en värld i förändring.
Handlingen utspelar sig från slutet av
Qingdynastin till kulturrevolutionen.
Filmen är från 1987. Regi Bernardo
Bertolucci. Längd: 2 tim 36 min

Ingen föranmälan behövs.
Bio Mauritz i Filmhuset.
Biljettpris 20 kr betalas i dörren.
Fika på egen hand efter filmen.
Välkomna.

Vardag i slutet på
november/början på december

Julbord i Stockholm
Vi vill erbjuda ett julbord någonstans i
Stockholm men vi behöver först veta om
det finns ett intresse? Vet du ett trevligt
ställe?
Julbordsresa med Viking Cinderella.
Denna resa är med övernattning på m/s
Cinderella, som går t/r Mariehamn.
I resan ingår hytt i vald kategori, julbord
inkl. dryck på kvällen och frukost dagen
därpå.

Anmäl intresse senast 1 okt till
Kerstin From kfrom@hotmail.se

Tisdag 28 november
Samling senast kl 17.00 i
Vikingterminalen, Stadsgården för
avprickning och biljettutdelning.
Båten avgår den 28 nov kl 18.00. Vi
kommer tillbaka onsdag den 29 nov
kl 15.30

Tisdagen 12 dec kl 13.15
Hamngatan 4. Samling i entrén

Torsdagen den 7 dec. kl 15.00
Lokal: Studio i anslutning till
”Hangaren”, Radiohuset.

Omgående anmälan dock
senast den 26 oktober till Mats
Godée mats.godee@gmail.com
eller tel 070-5948175 Betalning:
Senast den 26 oktober. till
plusgiro 40 24 62-6.
Priser:
Del i hyttkategori B/insides För
medlemmar 345 kr.
Del i hyttkategori A/utsides För
medlemmar 445 kr.
Enkelhytt kategori B/insides För
medlemmar 445 kr.
Enkelhytt kategori A/utsides För
medlemmar 545 kr.
Medföljande betalar 150 kr mer i
alla kategorier.

Jul i Hallwylska platset
Makarna Hallwyl flyttade in 1898. 40
rum på 2000 kvm. Här samlades den
tidens dyrbaraste konst och antikviteter.
Dramatiserad visning.
Minimemoar med Erik Fichtelius
Om att bryta ny mark och konsekvensneutralitet - det började med ”kolllappar” och slutade med en
biblioteksstrategi. Men vad hände
däremellan.
Eriks liv som journalist och som chef.

Anmälan senast 5 dec till
Lena Jormby lena.jormby@sr.se
eller tel 070 518 0144
Max 30 deltagare. Avgift 100 kr
för icke medlemmar
Anmälan senast 30 nov till
Lena Jormby lena.jormby@sr.se
eller tel 070 518 0144

