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Hejsan alla Radioveteraner. 

 
Då har vi åter blivit ett år äldre och klokare (??), 

och naturligtvis helt redo för nya spännande 

aktiviteter med kompisarna från RVK. 

 

Vi inkluderar något som är helt nytt för klubben, 

men många har säkert testat den populära 

Soppteatern på egen hand. 

 

I övrigt blir det ett antal mycket intressanta 

besök till olika Stockholmsmuseer, alltid med 

Guide och ofta tillsammans med en god lunch. 

 

Så här ser det alltså ut: 

 

 

Visning av Nya Spårvägsmuseet 

tisdag 7 febr 11.00 – c:a 12.00 
 

Vi har bokat ett besök på Nya Spårvågsmuseet. 

Det ligger numera i Norra Djurgårdsstaden med 

adress Gasverkstorget 1. Museet är beläget i ett 

imponerande hus från 1893 som är värt ett besök 

i sig självt. 
 

Samling 10:45 – 11:00 
 

Vi får en guidad visning, en timme lång som 

handlar om kollektivtrafikens utveckling i 

Stockholmsregionen. Vi får lära oss om trafiken 

på vatten, vägar och spår.  

Klubben betalar guidning och inträde, 

deltagarantalet är begränsat till 25 personer. 

Medföljande är välkomna i mån av plats, 

klubben betalar även för medföljande.   

 

Efter visningen föreslår vi lunch på museet. 

Lunchen betalar var och en själv. Det finns 

dagens soppa, varma rätter och smörgåsar. Efter 

lunch kan vi ströva själva och studera 

spårvagnar, bussar och annat intressant.  

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan till Bo Mejner, antingen per e-mail 

”bo.mejner@telia.com” eller SMS 070 

2469028. Mail är att föredra. Anmälan senast 

22/1 2023.  

 

Resväg, det går att åka buss nr. 6  från Odenplan 

mot Ropsten eller Buss 75 från Cityterminalen 

mot Ropsten. Hållplats är Drevergatan, därifrån 

en kort promenad. Det går också att ta T-bana till 

Ropsten, därifrån Buss 6 eller 75 till 

Drevergatan. 

 

Stadsteatern – Klara Soppteater 

Torsdag 23 febr kl. 11:30 – 13:15  

 

                    
 

Vi kommer till dukat bord med soppa och bröd 

samt kaffe/te och kaka. Dagens soppa är grön 

Ärtsoppa med pepparrotsgrädde. 

Klockan 12:00 är det c:a 55 minuters 

underhållning med föreställningen ”Från en 

beundrare”. Den handlar om Stjärnans konsert 

som inte blir som hon tänkt sig, när en främling 

plötsligt ändrar scenen.  

 

Artisten Sara Jangfelt och operasångaren 

Richard Hamrin möts i ett oväntat musikaliskt 

drama. Denna soppteater har premiär i januari 

2023. Visningen arrangeras tillsamman med 

Ericsson Seniorer.   
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Plats: Samling innanför entrén från Sergels Torg 

till Kulturhuset-Stadsteatern vid Klara 

Soppteater.  

Resväg: T-centralen utgång mot Sergels Torg 

 

Subventionerat pris för samtliga: 220 kr.  

Betalas efter bekräftat deltagande till RVKs 

plusgiro 602 6019-7, dock senast 3 febr. 

 

Anmälan senast 23 jan till Leif Lasson per 

mail (lassonleif@gmail.com) eller per SMS 

070 5440397. Preliminärt max 20 deltagare. 
  

https://kulturhusetstadsteatern.se/teater/fran-

en-beundrare 

 

 
VRAK – Museum of Wrecks 

Torsdagen 9 Mars 12:00 – ca 14:30 
 

       
 

Besök på Vrak museet på Djurgården och 

därefter lunch. Vrak museet fokuserar på det 

marinarkeologiska kulturarvet i Östersjön. 

Genom den guidade turen får vi en övergripande 

kunskap om museet och utställningarna.  

 

Guidningen börjar med en liten film om museet. 

Efter guidningen ges lite egen tid i museet. 

Lunchen blir på en närliggande restaurang. 

Kostnad: 275:- (inträde + lunch) för medlemmar 

och medföljande (i mån av plats – maxantal är 

20 personer)). Guidningen betalas av klubben. 

Betalas efter bekräftat deltagande till RVKs 

plusgiro 602 6019-7, dock senast  2 Mars. 

Samling:  Vid Vrak museets entré på 

Djurgårdsstrand 17 på Djurgården..  

Resväg: Buss/spårvagn ifrån T-centralen till 

hållplats Liljevalchs/Gröna Lund. 

Promenera lite bakåt och runda Liljevalchs fram 

till vattnet och Djurgårdsstrand 17.  

Promenad på ca 200 meter 

 

Anmälan senast 23 Februari till Lennart 

Johansson på mail: madde.johan15@gmail.com 

eller SMS 0730311646 Vid anmälan ange 

eventuell allergi /speciell kost 

 

 

Lunch med guidning på Stadsmuseum: 

”Stockholm – 500 år på 50 minuter ” 

Onsdag 22 mars kl. 12.45 – 15.00 

             

Det blir besök, lunch och guidning på 

Stockholms Stadsmuseum där vi får följa 

Stockholms utveckling som en resa i tiden från 

en liten plats i norra Europas utkant till en urban, 

skandinavisk metropol och storstad. Det blir en 

historia från stormaktsdrömmar till förortspunk 

via rännstensromantik, ölhallar och 

folkhemsideal, allt som är typiskt Stockholm. 

Vi samlas kl. 12.45 vid huvudentrén nere på plan 

ett i "Ryssgården" nedanför Slussen för en 

gemensam lunch med varmrätt, sallad, bröd, 

röror och kaffe/te. Guidningen börjar 14.00 och 

tar cirka en timme. Det är många trappor men det 

finns hiss både från Slussen ner till huvudentrén 

och inne i museet. 

Priset för lunch och visning är 100 kronor och 

max antal deltagare är 25 personer. 

Anmälan via mail senast 10 mars 

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

till 0760 44 92 44). Betalning efter bekräftelse 

till RVK plusgiro 602 6019-7 senast tisdag den 

14 mars. 

 

Många hälsningar från 
 

Bosse B, Bosse M, Elisabeth, Helene, 

Leif, Lennart, Margareta, Pieter, Olle. 
 

Nästa medlemsblad planeras komma ut i början 

av Mars 2023 
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