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Kära medlem,

Promenadgrupper i Storstockholm o Nyköping

God fortsättningen på det nya året! Vi går mot ljusare
tider och hoppas innerligt att det ljusnar också när det
gäller smittorisk och restriktioner.

Vill du vara med? Fr o m onsdagen den 17 mars 2021
startar vi med lokala promenader. Kontakta den som
ansvarar för området närmast där du bor enligt nedan.
Varje grupp gör upp om sitt eget “program” - vilken
veckodag, hur ofta och hur långt man vill gå. Vi hoppas
att det bildas lokala grupper, som kan ha sällskap av
varandra och få glädje av att träffas. Det vore ju väldigt
bra att lära känna fler medlemmar i sitt närområde!

Vi är glada att nu kunna starta upp en anpassad verksamhet för våren med fem föreläsningar på internet
som du kan läsa mer om på omstående sida. Det är
våra egna föreläsningar som bokats på samma sätt
som vi arrangerar vår vanliga föreläsningsserie. Några
föreläsare känner du säkert igen från tidigare tillfällen.
I mitten av mars börjar vi med lokala promenadgrupper.
Detta för att så många som möjligt skall kunna ta sig
till samlingsplatsen utan att åka kommunalt. Vi tror att
det även framöver är värdefullt för oss att få lära känna
medlemmar i vårt eget närområde. Så snart det är
möjligt kommer vi att återuppta vår vanliga verksamhet.
Styrelsen
Kallelse till föreningens årsmöte
De som anmäler sig kommer att få besked om hur
årsmötet skall genomföras.
Måndagen den 15 mars 2021
kl 12.30 - ca kl 15.00
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41.
Kl 12.00 serveras kaffe/te och smörgås.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast
den 1 mars 2021. Skickas till Gunnar Henriksson
Anmälan till:
Telefon:
e-post: 		

Gunnar Henriksson, senast den 9 mars
070 331 66 26 eller 08 731 93 46
gunnar.h37@bredband.net

Valberedningen
Är du intresserad av att engagera dig i föreningens
arbete? Hör av dig till valberedningen! Du kan också
föreslå medlem som du vill rekommendera, så kontaktar
vi den föreslagna personen.
Myril Malmström
Mobil: 073 055 09 03
			e-post: myril@telia.com
Rune Svärd		
Mobil: 070 667 73 30
			e-post: rune.svard@gmail.com

Område och kontaktinformation
Farsta/Bandhagen
Eva Sundbeck 		

eva_sundbeck@hotmail.com
070 481 91 11

Liljeholmen/Långholmen karlssongun1@gmail.com
Gun Karlsson 		
070 689 22 56
			
Katarina/Sofia/Tyresö
eva.annerback@gmail.com
Eva Annerbäck-Blomster
073 823 31 10
Tyresö 		ragnhild.reslow@bredband.net
Ragnhild Reslow
070 435 07 44
			
Kungsh./Essingen
lennart_sjosten@hotmail.com
Lennart Sjösten
070 394 57 32
			
Huddinge/Segeltorp
rune.svard@gmail.com
Rune Svärd
070 667 73 30
			
Uppl.-Väsby /Sollentuna rosemariezell@hotmail.com
Rose-Marie Zell Lindström 070 779 81 15
Sigtuna			cr50wm@gmail.com
Carita Wickström		
070 878 53 00
			
Solna/Sundbyberg
anne.k.t.hemma@gmail.com
Anne Thelander
070 567 03 51
			
Tullinge/Tumba		
gunnar.h37@bredband.net
Gunnar Henriksson
070 331 66 26			
Tumba/Tullinge		
r.wassen@hotmail.com
Roland Wassen		
070 530 90 81
			
Nyköping		 goran.yngerlov5@gmail.com
Göran Yngerlöv		
070 604 40 15

Årsavgift för 2021
Årsavgiften till Unionen Seniorer i Stockholm är
125 kr/år. Inbetalningsavi finns här bifogad. Vi anordnar program som annonseras här i Informationsbladet
och på vår hemsida www.unionenseniorsthlm.se

Läs om våra föreläsningar
på omstående sida!

Föreläsningar på internet / Digitala föreläsningar
På grund av den rådande pandemin kan vi inte ses och lyssna på föreläsningar som vanligt.
Därför har vi istället spelat in föreläsningarna. Det är enkelt för dig att se dem. Du behöver
en dator, surfplatta eller smartphone. Du betalar 250 kronor för alla föreläsningarna. När du
betalat kommer du att få en ny länk varje måndag i fem veckor. Sedan är det bara att trycka
på länken för att komma till den aktuella föreläsningen. Du kommer att ha tillgång till länken
under en vecka. Sedan tas den bort och du får en ny länk till nästa föreläsning. Även om du
redan visat intresse för digitala föreläsningar ska du anmäla dig.

Föreläsningarna startar
måndagen den 15 februari kl. 10.00 och pågår i cirka en timme
15 februari
		
		

Antikens sju underverk – Gammalt och nytt om en klassisk topplista.
Föreläsare är Allan Klynne som är arkeolog, författare och översättare med 		
antiken som specialområde.

22 februari
		
		

Brända hemman – Rysshärjningarna i Stockholms skärgård.
Föreläsare är Gunnar Lind. I sommar har det gått 302 år sedan den ryska 		
flottan anföll Stockholms skärgård med 200 fartyg och 20 000 soldater.

1 mars		
		
		
.
8 mars		
		
		
		
		
		

Ulla Billquist
Lasse Zackrisson, musiker och musikproducent. Han har också givit ut 			
cd-boxen “Den kompletta Ulla Billquist”.
Verner och Kate
En kärlekshistoria i många kapitel om Verner von Heidenstam.
Föreläsare är Anita Österlund. Av en slump hittade Anita en bok som skildrade historien om Verner von Heidenstam och hans livs sista och största
kärlek Kate Bang. Den fanns inte i kurslitteraturen när hon läste litteraturhistoria, då hade intresset kanske väckts redan då, men bättre sent än aldrig.

15 mars
Borgen i Strömmen – Stockholms vagga. Gamla slottet Tre Kronor.
		
Föreläsare är Jonas Rosin. Han är museilärare, guide och arbetar på 		
		Kungliga Slottet.

Anmälan till:
		
		
		
		
Betalning:
		
Ange:

Gun Karlsson
e-post: karlssongun1@gmail.com
Anmälan så snart som möjligt,
dock senast den 10 februari.

Har du frågor?
Hör av dig till Anette Bister.
e-post: anette.bister@telia.com eller
mobil: 070- 629 52 51.

Omgående efter bekräftelse.
Sätt in 250 kronor på pg 23 36 01-4
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Ordförande Unionen Seniorer i Stockholm
Gunnar Henriksson e-post: gunnar.h37@bredband.net
			
Mobil: 070 331 66 26
Kassör
Carita Wickström
e-post: cr50wm@gmail.com
			
Mobil: 070 878 53 00

