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 Hejsan alla 321 Radioveteraner 
 

  

 

Först några små ”pekpinnar”, nämligen: 
 

1.Ni är alla hjärtligt välkomna att ringa till oss i 

styrelsen om ni har önskemål eller synpunkter 

på klubbens aktiviteter eller annat som har med 

RVK att göra. Vi finns ju på hemsidan med 

både bild och telefonnummer. 

2.Anmälningar till sagda aktiviteter vill vi dock 

(för alla som har möjlighet) få skriftligt, per 

email eller per SMS. Har du varken dator eller 

mobiltelefon får du självfallet ringa. 

3.Kontrollera noga att du har fått bekräftelse på 

din anmälan (med samma metod som anmälan 

gjordes) – det händer ju faktiskt att elektroniken 

slår slint…. 

  
Då var det färdigpekat för den här gången, och 

här kommer nu de aktiviteter som ni kan anmäla 

er till enligt ovan…. 

 

Julbord på Villa Godthem måndagen den 5 

december  klockan 11.45 

I år har vi bokat vårt julbord på Villa Godthem. 

Adressen är Rosendalsvägen 9 på Djurgården. 

Vi startar med ett glas glögg och därefter ger vi  

oss på julbordet. 

Priset är 495 kr, glögg och kaffe ingår.* 

Övriga drycker betalas separat av var och en. 

Liksom förra året blir det en subvention på 200 

kr, som du som är medlem får i handen av 

Helene eller Elisabeth. 
 

Anmälan senast den 24 november till 

Elisabeth Ernow-Patay  

Mail: elisabeth.ernowpatay@gmail.com.. 

SMS : 0707 88 95 08. 

 
* OBS: Betalningen av 495 kr skall vara 

RVK tillhanda senast 28 november på PG: 

6026019-7, skriv ert namn i meddelandefältet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

En ännu viktigare aktivitet för medlemmar-

na sker fredagen 30/12 (eller tidigare…….) 

 

Då skall nämligen medlemsavgiften 150 

kronor för år 2017  betalas (eller ha betalats) 

in, även detta på plusgirokonto 602 60 19-7. 

Kom alltså ihåg att betala, och kom ihåg att 

ange namn! 

 

 

Därefter startar vi år 2017 med ett efterlängtat 

återbesök hos Anders Hanser och hans biograf 

på Kommendörsgatan 28. 

 

Tisdagen 17 januari 2017 klockan 13.00 

kommer vi först att få avnjuta  filmen om det stora 

konstprojektet  RÖDE ORM, och sedan efter lite 

förfriskningar se VÄRLDSARV I SVERIGE. 

Ni hittar all information på Anders´ hemsida 

www.hanser.se 

För medlemmar är det subventionerade priset 100 

kronor som betalas på plats. Övriga får följa med 

om det finns plats, betalar då fullt pris 180 kronor. 
 

Anmälan till Leif Lasson senast torsdag 5 

januari 2017 

Mail: leif.lasson@glocalnet.net 

SMS: 070 544 0397 

 

 

Studiebesök i Stockholms Stadsarkiv 

tisdagen den 7/2 2017, 14.00  

Adressen är Kungsklippan 6 och ligger på 

Kungsholmen nära centralstationen.  
 

Vi får återigen en intressant presentation på 

stadsarkivet, denna gång är temat ”Staden 

minne” och handlar om: ”Vilken information 

lämnar stockholmarna efter sig? Idag och för 

hundratals år sedan? Hör om hur människoöden 

speglas i arkivet och få en bild av vad man kan 

hitta för information i arkivet.” 
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Arkivet är en viktig källa för de som forskar på 

sin släkt eller bara vill titta på hur det hus man 

bor i såg ut förr. I arkivet finns även 

Rotemansarkivet som under åren 1878 till 1926 

utgjorde folkbokföringsregister för alla 

Stockholmare. Här finns även arkiv som 

omfattar rättsväsende, skråväsendet, sjukvård, 

fattigvård, skolor, passhandlingar, medeltida 

dokument mm.  

Arkivmaterialet förvaras i det sju våningar 

djupa bergrummet under Kungsklippan och är 

en guldgruva för bl.a. släktforskare.  

 

Besöket tar ca 1 ½ timme och vi får vara ca 20 

personer, därför i första hand medlemmar.   

Anmälan senast 23 januari till Bo Berglund 

Mail: bo.ja.berglund@gmail.com (helst) eller 

SMS: 076-102 99 00  

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/  

 

 

Onsdagarna 8-e och 15-e mars 09.00 
 

Nu har vi äntligen fått två tider att besöka 

Pressbyråns Museum, som ligger på 

Strandbergsgatan 61. 

Detta museum är ytterst populärt – med mycket 

lång väntetid - och visar utvecklingen inom sin 

verksamhet ända från starten som skedde 1906. 

Eftersom maxantalet besökare är så lågt som 20 

har vi för säkerhets skull bokat 2 visningar, och 

vill alltså veta vilket datum som passar dig bäst. 

Vi reserverar oss förstås för den inte troliga men 

tänkbara bilden att vi inte får tillräckligt med 

anmälningar för att fylla båda visningarna. 

Visningen är kostnadsfri för våra medlemmar, och 

det finns möjlighet att avnjuta lunch på plats. 

Läs gärna om museet på länken: 

https://www.pressbyran.se/om-oss/historia/ 

 

Anmälan (med uppgift om önskat datum) 

senast fredagen 24 januari till Sören Ahlstedt 

Mail: soren.ahlstedt@hotmail.com 

SMS: 070 937 8472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhandsinfo om ett planerat besök på 

Flygvapenmuseum i Linköping i maj 2017 
 

Vi vill redan nu informera om att vi planerar för 

ett  heldagsbesök på Flygvapenmuseet i 

Linköping i maj nästa år. Det är ett första försök 

på mycket länge för oss att göra en lite längre 

resa och dagsutflykt. 

 

Tanken är att vi gör en gemensam bussresa med 

ordinarie bussbolag (bus4you.se) där vi får 

tillfälle att umgås även under resan och sen tar 

lunch och får en guidad tur på flygvapenmuseet. 

Hemresa  sker på eftermiddagen. Bussresa och 

lunch betalas individuellt, inträde är gratis och 

RVK bjuder på en guidad tur i museet. 

 

Låter det intressant? Preliminärt intresse anmäls 

till Pieter (SMS: 0760 44 92 44 mail: 

pieter.visser.sth@gmail.com) så att vi får en 

uppfattning om antalet deltagare. Möjliga dagar 

är p.g.a. tidtabell torsdagar i maj 2017, vilken 

torsdag föredras? Mer info kommer i nästa 

medlemsblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Kista 2016-11-09 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene,   

Leif, Pieter, Olle, Sören och Ulla. 

  
Nästa Medlemsblad beräknas komma ut  

under februari månad 2017 

https://www.pressbyran.se/om-oss/historia/
http://bus4you.se/

