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Hejsan alla Radioveteraner 
 

  Vid vår som vanligt trevliga och uppskattade 

         höstfest testade vi tanken på att göra ett lite 

annorlunda julluncharrangemang, och den 

positiva respons vi fick gjorde att vi nu erbjuder 

nedanstående aktivitet: 
 

    
 

RVKs Julbord måndag den 2 december 2019 

 

I år blir det Östersjöns bästa julbord enligt 

tillförlitliga källor. RVK bjuder in till julbord på 

Eckerölinjen måndag den 2 december med 

samling i Cityterminalen kl. 12.00. Bussen avgår 

12.30 och båten från Grisslehamn avgår 15.00. 

Vi intar julbordet på andra sittningen kl. 17.30 

svensk tid, så det finns gott om tid innan för 

inköp av julklappar och taxfree. 

  

Priset är 200 kr för medlemmar i RVK och 300 

kr för medföljande. Priset inkluderar bussresa, 

båtresa och julbord men inte drycker. Vi har 

preliminärbokat 40 deltagare, som också kan 

utökas, så det finns nog plats för alla som vill 

åka med. 
 

Man tar lämpligen en tidig lunch på egen hand 

innan avgång och vi valde den andra sittningen 

kl. 17.30 som är lite lugnare. Det finns gott om 

tid till social samvaro under både bussresan och 

båtresan, och efter julbordet kan man kanske ta 

en tupplur på bussen hem innan vi kommer åter 

till Cityterminalen runt kl. 21.30 

 

Eftersom det blir en båtresa måste vi ange 

födelsedatum och nationalitet vid anmälan.  

Det krävs också att legitimation kan visas upp på 

anmodan vid incheckningen. Vi samlas kl. 12.00 

vid informationsdisken mitt i Cityterminalen för 

avprickning. 
 

 

 

Anmälan till Pieter Visser på mail till 

pieter.visser.sth@gmail.com eller via SMS till 

076-044 92 44. Glöm inte att ange 

födelsedatum och nationalitet i anmälan. 

Anmälan och betalning till plusgiro 602 6019-

7 senast den 22 november. 

 
 

Riksdagsbesök tisdagen 4/2 2020  11.00-12.00 
 

Under visningen får vi besöka olika möteslokaler 

i Riksdagshuset där viktiga politiska 

sammanträden äger rum. Under tiden berättar 

guiden om riksdagens uppgifter, rollen som 

riksdagsledamot och arbetet från förslag till lag. 

Ett besök i riksdagens kammare ingår alltid i 

visningen. Där får vi sitta på åhörarläktaren och 

spana ut över plenisalen. Under visningen får vi 

också besöka ett utskott eller någon av de gamla 

kammarsalarna. 

 

Alla som besöker Riksdagshuset behöver gå 

igenom en säkerhetskontroll. Vi träffas därför 

vid ingång C på Riksgatan 3 ( se kartan på nästa 

sida) klockan 10.45. 

Där går alla besökare igenom säkerhetskont-

rollen. I garderoben låser vi in våra ytterkläder 

och väskor i ett skåp. 
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Anmälan till Sören Ahlstedt på 

mail Soren.Ahlstedt@hotmail.com eller SMS 

till 070 9378472 senast 24/1 2020. 

Visningen är gratis och max 35 personer kan 

följa med.   Varmt välkomna 

 

  
 

 

 

Besök i Stigbergets borgarrum tisdagen den 

10 mars 2020, kl. 13:00 
 

Vi har under åren besökt ett antal miljöer där de 

välbesuttna respektive de fattiga i samhället har 

framlevt sina liv. 

 Här har du nu möjlighet till att få en inblick i 

hur en borgarfamilj i Stockholm kunde ha det i 

mitten på 1800-talet. Passa på och kom med och 

jämför även med dagens standard. 

Du kommer även att få stifta bekantskap med 

Anna Lindhagen, 1870-1941, som drev fram 

skapandet av detta museum. Hon kämpade även 

för att hela Stigberget skulle bli ett kulturreservat 

och räddas åt eftervärlden. 
 

Denna mångsidiga kvinna arbetade också bland 

annat aktivt med att förbättra fattigvården,  

införandet av kvinnlig rösträtt och  att skapa 

koloniträdgårdar. En mycket mångsidig kvinna 

alltså som det är väl värt att lära känna. 
 

Adressen är Fjällgatan 34 på Söder. 

Max antal personer på guidningen är 20 

Besöket är gratis för medlemmar och 50:- för 

medföljande (i mån av plats). Betala i så fall 

gärna med jämna pengar till Olle, eller swisha, 

när vi träffas. 
 

Anmälan senast 3 mars till Olov Hellström i 

första hand per mail till olovh.ohm@gmail.com 

eller tfn 08 580 125 46 (tala in ett meddelande). 

 

        
 

 

Kista 2019-10-30 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 

  
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut  

i mitten av februari 2020  


