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Sällskapet Årsföreningarnas programkommitté har arbetat fram följande program för våren 2014: 
  
1.  TORSDAGEN DEN 6 MARS 2014 träffas vi klockan 12 på KUNGLIGA BIBLIOTEKET i Humlegården. 
Vi får en guidad visning och därefter äter vi gemensam lunch  på KB's lunchrestaurang SUMLAN. 
Avgiften 160 kr/person inkluderar visning och lunch och bör betalas in på vårt bg 118-8853 senast 
den 17 februari. 
 
Ange på inbetalningsavin: namn, födelseår och eventuell medföljandes namn. Några intressanta 
fakta är att KB var från början i slottet Tre Kronor, som brann 1697, då mycket blev lågornas rov. 
Krigsbytet från 30-åriga kriget, den 75 kg tunga Djävulsbibeln (tidigt 1200-tal från ett kloster i 
Böhmen) lär ha kastats ut genom ett slottsfönster och räddats. KB innehåller allt som publicerats i 
Sverige från 1661 (från 1979 även Radio/TV). Nuvarande byggnad byggdes på 1870-talet, men 
kompletterades med bergrum 40 meter under Humlegården på 1990-talet med f.n. 160 km hyllor! 
  
 
2.   FREDAGEN DEN 4 APRIL träffas vi klockan 10:30 i BÅÅTSKA PALATSET (Frimurarna) på 
Blasieholmsgatan 6 bakom Grand Hotel. Vi får en guidad visning och därefter äter vi en gemensam 
lunch i palatsets restaurang Måns Bock. Avgiften 225 kr/person inkluderar visning och lunch och bör 
betalas in på vårt bg 118-8853 senast 20 mars. 
Ange på inbetalningsavin samma uppgifter som vid anmälan till KB (se ovan). 
Det BÅÅTSKA PALTSET på Blasieholmen är kanske Stockholms bäst bevarade 1600-tals palats och 
lockar med ståtliga salar och intressant historia. 
 
 
3.  TISDAGEN DEN 27 MAJ åker vi ut till KASTELLET vid WAXHOLM. Vi siktar på avfärd från Nybroviken 
vid tiotiden. Detaljinformation om detta meddelar vi i god tid till anmälda deltagare. Den 
subventionerade avgiften 400 kr/person inkluderar båtresan och lunchen på Kastellet och bör betalas 
in på vårt bg 118-8853 senast den 8 maj. 
Ange de vanliga uppgifterna på bankgiroavin (se ovan). 
  
  
Avslutningsvis hoppas jag att vi ses på vår gemensamma jullunch på Eriksberg den 18 december kl 
12, där vi kan önska varandra God Jul. 
  
  
Jag skulle mycket uppskatta om du ger mig din mailadress. 
  
För programkommittén 
Rolf Forssell 
016-311068 
0708-384112 
rolf.forssell@gmail.com 


