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                AKTIVITETER HÖSTEN 2022 

                             

SENT 30-års jubileum!  
Torsdag 22 september 

Kl.12.00 

Strömkajen vid Nationalmuseum 
Välkomna att fira detta med en båtutflykt till Waxholm med f.d. 

ångfartyget M/S Oden Gamle. Vi går ombord på Strömkajen  

och med ett glas mousserande vin njuter vi av färden genom 

skärgården till Waxholm. Vi kommer att serveras lunch med vin i 

fantastiska Tornvillan (10 min. promenad alt. taxi) i Waxholm. 

Buss tillbaka avgår från Waxholm och beräknas vara tillbaka i 

Stockholm, Cityterminalen ca kl.18. 

Kostnad 1000 kr (subventionerad) 

Anmälan tidigast 24 augusti kl.10.00 till 

Anders Tullberg:anders.tullberg@gmail.com 

En anmälningsavgift på 200 kr skall betalas in i samband med besked 

om antagande till programmet till SENT´s Plusgiro 3 74 09-0.  

Slutbetalning sker i efterskott till samma konto.                                                                                                     

Vid återbud efter den 14 september debiteras full avgift. 

 

Tornvillan i Waxholm 

Isaac Grünewald- Konst och teater         
Torsdag  6 oktober                           Prins Eugens Waldemarsudde    

Onsdag 12 oktober    

Kl.12.00                                                                   
En omfattande utställning som visar mångsidigheten i Isaac Grünewalds rika 

konstnärskap. Här presenteras förstudier till scenografier inom opera och balett, 

kostymteckningar m.m. 

Efter guidad visning lunch med vin i Prinsens kök. 

Kostnad inkl. lunch 600 kr        

Anmälan tidigast 24 augusti kl.10.00 till Karin Winkler-Sjögren: 

karinwinklersjogren@gmail.com 

En anmälningsavgift på 200 kr skall betalas in i samband med besked om 

antagande till programmet till SENT´s Plusgiro 3 74 09-0. 

Slutbetalning sker i efterskott till samma konto. 

Vid återbud efter den 1 oktober debiteras full avgift                                                                                                                                   

 Isaac Grünewald, Självporträtt 
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Onsdag 23 november                    ”Olle Adolphson” på puben Engelen 

Kl. 12.00   Kornhamnstorg 59 i Gamla Stan 

 

 
Minnesprogrammet om Olle Adolphson framförs av gruppen 

Karins Gubbröra bestående av sångerskan Karin Frölén,  

Kjell Berggren på piano och basisten Jan Bergnér. 

Lunch med vin/öl. 

Vi disponerar hela puben under eftermiddagen. 

Kostnad inkl. lunch 650 kr   

Anmälan tidigast den 24 augusti kl.10.00 till Birgitta Hillgren: 

 birgittahillgren@gmail.com 

 

En anmälningsavgift på 200 kr skall betalas in i samband med besked om antagande till 

programmet till SENT´s Plusgiro 3 74 09-0. Slutbetalning sker i efterskott till samma konto. 

Vid återbud efter den 15 november debiteras full avgift. 

 

 
Olle Adolphson 

 

 

Tisdagar                                               Bridgeklubben     
Kl. 12.30 – 17.00                                              Rigagatan 3, portkod 1358.  

           

                    Alla tidigare och nya deltagare hälsas välkomna. 

           Partävlingar i gemytliga former.  

           Frågor och anmälan till Lars Kjellnert  

           Blekingegatan 16,118 56 Stockholm 

 

 

 

 

                    Anmälan till programmen görs direkt till ansvarig per e-mail  

                    tidigast onsdagen den 24 augusti kl.10.00. 

   

    En anmälningsavgift på 200 kr skall betalas in i samband med 

besked om antagande till programmet till SENT´s Plusgiro 3 74 09-0 

Slutbetalning med avdrag för anmälningsavgiften för programmet  

    sker i efterskott till samma konto. 

     Glöm ej att skriva avsändare och avsett program! 
 

OBS Om du inte har meddelat din e-mailadress tidigare, så är vi tacksamma  

om du gör det nu till birgittahillgren@gmail.com    

                                                   

                       

Välkomna till höstens aktiviteter hälsar Styrelsen  
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