
ÅRSRINGARNAS Höstprogram 2017 

OBS! Anmälan sker genom e-post till bill@kth.se    

Ange i anmälan vilken Årsförening eller Årsring, som Du tillhör!!   

 

Måndagen den 4 september kl 12 besöker vi  Spårvägsmuseet, som 

ligger på Tegelviksgatan 22. Vi får här genom en guidad visning 

uppleva Stockholms lokaltrafiks historia, nutid och framtid. 

På ett roligt, spännande och lärorikt sätt visas lokaltrafikens betydelse 

för Stockholmsregionen allt sedan de första hästspårvagnarna till 

dagens Spårväg City. Dokumentationen av lokaltrafiken och 

samlingarna är de mest heltäckande i landet.  

 

Anmälan senast den 21 augusti genom mail till bill@kth.se och 

samtidig insättning av 100 kr/person till bg 118-8853.  

Ange även i anmälan om Du vill följa med på en gemensam lunch på 

något närliggande ställe. I spårvägsmuseet finns även ett cafe, för dem 

som önskar något lättare.  

 

Måndagen den 2 oktober 2017  kl 11 gör vi ett besök på 

Filmstaden, Greta Garbos väg 3, Solna. Vi får här uppleva svensk 

films vagga. Vi får en guidad filmhistorisk vandring i Filmstaden följt 

av en filmvisning i visningsbiografen Operan. 

Maxantal är 25 personer! Först till kvarn… 

Anmälan senast den 18 september genom mail till bill@kth.se och 

samtidig insättning till av 150 kr/person på bg 118-8853.  

Ange även i anmälan om Du vill följa med på en gemensam lunch på 

något närliggande ställe. 

Torsdagen den 9 november kl 11 besöker vi Stockholms Stora 

synagoga, Wahrendorffsgatan 3. Vi får en guidad visning av 

Stockholms Stora Synagoga som är ritad av den svenske arkitekten 

Fredrik Wilhelm Scholander. Synagogan är byggd i orientalisk stil och 

rymmer ca 1000 personer. 1870 tändes den eviga lågan – Ner Tamid – 

och därmed invigdes synagogan. 

Synagogan är ansluten till masorti (konservativa) rörelsen. 

Gudstjänstordningen är egalitär och män och kvinnor sitter 

http://sparvagsmuseet.sl.se/
mailto:bill@kth.se
http://filmstadenskultur.se/
mailto:bill@kth.se
http://jfst.se/
http://jfst.se/


tillsammans. Vid stora helgdagar, såsom rosh hashana och jom kipur 

används även orgeln. 

Maxantal är 30 personer! 

Anmälan senast den 26 oktober till bill@kth.se och insättning av 150 

kr/person till bg 118-8853.  

Ange även i anmälan om Du vill följa med på en gemensam lunch på 

något närliggande ställe. Troligen kommer lunchen att intagas på Odd 

Fellows restaurang. 

 

Måndagen den 18 december kl 1130 är det dags för årets jullunch, 

vilken vi återigen kommer att intaga på Browallshof (gamla Clas på 

Hörnet), Surbrunnsgatan 20. Priset är samma som vid förra årets 

jullunch! 

Anmälan senast den 4 december till bill@kth.se och samtidig 

insättning av 460 kronor per person till bg 118-8853.  

 

Väl mött hälsar 

Bill Bergman  

Klubbmästare tfn vid frågor 070-2096087 eller e-post till bill@kth.se 
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