
Radiobolagets Veteranklubb (RVK)
Medlemsblad No 4 2022              1/9  2022

Hejsan alla 217 Radioveteraner.

Först måste vi komma med en sorglig nyhet. 
Ännu en hedersmedlem,nämligen Bosse 
Björnspjut, har under sommaren gått bort.

Bosse var troligen den person i klubben som de 
allra flesta medlemmar haft kontakt med. Han 
var fackordförande under en tid på Ericsson och 
blev sedan kassör på RVK. Han var dessutom 
den som arrangerade (och deltog i) alla resor 
som arrangerades inom RVK, samt låg bakom 
alla årsmöten under alla sina år i styrelsen.       
Vi saknar honom mycket.

Vi har ju haft en lång och skön (men kanske en 
aning överdrivet varm??) sommar, och det var 
länge sedan ni fick förra Medlemsbladet, så 
härmed en liten påminnelse om två aktiviteter 
där det fortfarande finns platser kvar.

Detaljer hittar ni i blad 3 (som finns på hemsidan
– under ”arkiv”).

1) Visning av 
MÖBELDESIGNMUSEUM 
Onsdag 14 sept 14.00 – c:a 16.00

Bästa transport till museet på Magasin 6, 
Frihamnsgatan 50, är med buss 1 eller buss 76 
och sen cirka 3 minuters promenad.
Vi blir max 25 deltagare och kostnaden för RVK
medlemmar är 150 kronor och 250 kronor för 
övriga i mån av plats. 

Anmälan i första hand per mail till 
Pieter, pieter.visser.sth@gmail.com eller per 
SMS till 076 044 92 44. Betalning efter 
bekräftelse till RVK plusgiro 602 6019-7 
senast måndag 5 september.

2) Studiebesök Norra Djurgårdsstaden 
torsdagen den 22 september  kl 10-12 Adress: 
Bobergsgatan 15, Utställningslokalen

Visningen tar ca två mmar.

Vi ses på Bobergsgatan 15, kl 09.45.

Visningen är gra s och medföljare accepteras i 
mån av plats (max 20 personer totalt).
Anmälan  (helst via mail) senast den 16 
september till Elisabeth
Mail: elisabeth.ernowpatay@gmail.com
SMS: 0707889508

Sedan övergår vi till två helt nya aktiviteter, 
nämligen:

Höstfest onsdagen den 5 oktober 
kl 15:00 i Ericssons lokaler i Kista

Välkommen till årets höstfest, som äger rum i 
Restaurang Ericofood/Bistro, Torshamnsgatan 
21, Kista – en välbekant adress för många av 
oss! Alla måste passera receptionen och få ett 
passerkort, medtag legitimation!

Klubben bjuder på ett glas mousserade dryck 
som fördrink, buffé, smör, bröd, 
lättöl/mineralvatten samt kaffe och kaka. Öl eller
vin till måltiden betalas av var och en med kort 
eller Swish. Restaurangen tar inte emot 
kontanter.

Anmälan senast fredag den 23 september till 
Margareta, margareta.ahlqvist@telia.com 
(helst) eller per SMS till 070-375 2675. 
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Vid anmälan vänligen ange eventuell allergi eller
överkänslighet.
Observera att alla får en bekräftelse på anmälan 
inom några dagar. Om du INTE fått någon 
bekräftelse inom en vecka efter anmälan, var 
vänlig hör av dig till Margareta. Vi vill också 
informera om att RVK får betala för det antal 
gäster vi meddelat ska komma, vilket görs 
veckan innan årsmötet.

Anders Hanser’s   Jenny och Jussi på 
Grand (Sveavägen 45) onsdagen den 16
november 11.00

Nu känner vi att det är dags att åter låta Anders 
visa oss sina fantastiska presentationer 

Den första filmen skildrar den "svenska 
näktergalen" Jenny Lind (1820-1887) som blev en
av världens mest hyllade operasångerskor. 
Hennes liv skildras genom efterlämnade brev och 
samtida tidningsklipp.

Den andra filmen ägnas Jussi Björling där hans 
tre barn Anders, Lars och AnnCharlotte berättar 
om bland annat tiden på Siarö i Stockholms 
skärgård med pappa Jussi och mamma Anna-Lisa.
Inspelningen är också gjord på Siarö.

Även denna gång arrangerar vi detta tillsammans
med Ericsson Seniorer, så det blir bara 
Ericssonpensionärer (med egna inbjudna) i 
lokalen.

Familjemedlemmar och vänner är mycket 
välkomna, kostnaden för föreställningen är 125 
kronor för medlem och 200 kronor för icke 
medlem. 

Anmälan i första hand per mail till Leif, 
lassonleif@gmail.com eller med SMS till 070 
5440397 samt betalning till vårt plusgiro 602 
6019-7 senast måndagen 31 oktober.

Många hälsningar från

Bosse B, Bosse M, Elisabeth, Helene, 
Leif, Lennart, Margareta, Pieter, Olle.

Nästa medlemsblad planeras mot slutet av 
November
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