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                 AKTIVITETER VÅREN 2023 

 

 

 
                            
 

Torsdagen den 9 februari                  Kungliga Musikhögskolan 
Kl. 10.30                                                                            Valhallavägen 105 

 

 

 

Välkommen till den vackra nybyggda Kungliga 

Musikhögskolan mittemot Stockholms Stadion. 

Vi samlas i foajén kl. 10.30. Där börjar vi med en 

visning av de påkostade lokalerna, där ofta musiker 

sitter och övar på sina instrument. Därefter intas 

lunch i den välrenommerade restaurangen i foajén. 

Som avslutning får vi vara med om en konsert av 

eleverna på Musikhögskolan i deras fina "Aula", 

som är mycket speciell. 

Kostnad inkl. lunch med vin 700 kr 

Anmälan tidigast den 16 januari kl.10.00 och senast 

den 26 januari till Anders Tullberg: 

anders.tullberg@gmail.com  

Ange även mobiltel.nr. 

Full betalning skall ske senast inom 1 vecka efter meddelande om plats har erhållits, 

till SENT´s plusgiro 3 74 09-0, för att din plats skall garanteras. 

 

Glöm ej att skriva avsändare och avsett program.                                                                                                          

     

 

mailto:anders.tullberg@gmail.com


 

 

 

Torsdagen den 16 mars                                                  Kungliga Operan   
Kl.11.00                                                           Gustav Adolfs torg 2                                                             

 
Välkomna till det anrika huset Kungliga Operan.  

Vi samlas i foajén kl. 11.00. Två kunniga guider kommer 

att visa oss lokalerna bakom scenen. Vi kommer att få se logerna, 

sminkrummen, hur det går till att göra scenbyten, sufflösens 

utrymme etc. För den som har svårt att gå, kan det vara lite besvärligt, 

då vi passerar en del trappor. Det är ont om hissar. 

Kl. 12.00 är visningen över, och vi går till Operans restaurang Grodan 

där vi reserverat bord och intar en lunch i historisk miljö.  

Kostnad inkl. lunch med vin 700 kr   

Anmälan tidigast den 16 januari kl.10.00 och senast den 2 mars till 

Anders Tullberg: anders.tullberg@gmail.com 

Ange även mobiltel.nr. 

Full betalning skall ske senast inom 1 vecka efter meddelande om plats 

har erhållits, till SENT´s plusgiro 3 74 09-0, för att din plats skall 

garanteras.                                                               

                                                      Glöm ej att skriva avsändare och avsett program.                                                                                                          

 

                                                                                                     
 

Årsmöte                                                                                                       
 

                                                           Villa Källhagen 

Torsdagen den 13 april                                                      
Kl.11.00                                                                 Djurgårdsbrunnsvägen 10. Djurgården                                                                                                                                                

.                                                                              Buss 69 Hållplats Sjöhistoriska Museet alt. Källhagen 

                                                                                  

  Välkomna till årsmötet på Villa Källhagen. Om vädret tillåter, 

samlas vi först nedanför Sjöhistoriska museet vid 

Djurgårdsbrunnsviken bredvid bysten av Folke Bernadotte och 

den nya gångbron över viken, redan kl. 11.00.  Där serveras 

mousserande vin. Lite historik om Folke 

Bernadotte kommer att framföras.  
 Efter detta tar vi oss långsamt över till 

restaurangen, c: a 150 m. Årsmöte och 

lunch med vin kl. 12.00  

Vår matsal ligger en trappa ned i 

restaurangen med utsikt mot 

Djurgårdsbrunnsviken och Nordiska 

museet. 

Kostnad medlem 600 kr och följeslagare 

700 kr 

Anmälan tidigast den 16 januari kl.10.00 

och senast den 30 mars till Anders 

Tullberg:  anders.tullberg@gmail.com          Folke Bernadotte 

Ange även mobiltel.nr.  

Full betalning skall ske senast inom 1 vecka efter meddelande 

om plats har erhållits, till SENT´s plusgiro 3 74 09-0, för att din plats skall garanteras.                                                              

 

Glöm ej att skriva avsändare och avsett program. 
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Tisdagen den 23 maj                                         Mälsåkers slott 
Kl. 08.30-16.30 

Cityterminalen 

                                                   

Godset på Selaön är omnämnt redan på 1300-talet 

och på stormaktstiden uppfördes slottbyggnaden    

efter ritningar av N.Tessin d.ä. och anses vara en 

av hans förnämsta enskilda byggnadsverk. 

 

Vi får guidad tur genom slottet och kunskap om  

dess historia, som berör adelssläkterna Soop och   

Wachtmeister samt von Fersen 1735–1835. Den 

perioden innebar internationellt engagemang, 

där Axel von Fersen hade en huvudroll  

vid det franska kungahuset men också vid 

komplikationerna med Danmark i svenska 

tronföljdsfrågan. 

 
  

 

 

De franska intressena dominerades av förhållandet till Marie Antoinette, som 

han träffade redan 1774. Än idag diskuteras hur intima de egentligen var. 

Likväl, han riskerade livet under franska revolutionen i försöken att rädda 

drottningen, men hon infångades vid belgiska gränsen och avrättades. 

 

I Sverige kom flera motgångar, kanske framför allt för att han blev åsidosatt 

från politiskt inflytande trots utnämningen till riksmarskalk och general. 

1810 den 26/6 under den danskbördige kronprinsens likprocession genom 

staden, blev han lynchad av gatumobben utan att militären ingrep. 

 

Slottets historia var ytterst annorlunda även under 1940-talets krigsår, även 

här internationellt. 

 

 

       Axel von Fersen                                                                                                                                                                            

                                                                                                         

  Därefter färd till Strängnäs för lunch och möjlighet till stadspromenad. 

 

   Kostnad inkl. kaffe o. smörgås vid ankomst samt 

   lunch med vin samt kaffe och kaka 1050 kr 

 

   Anmälan tidigast 16 januari kl. 10.00,  och  senast den 9 maj 

   till Thomas Algvere: thomas.algvere@gmail.com 

   Ange även mobiltel.nr.  

 

   Full betalning skall ske senast inom 1 vecka efter meddelande om plats har erhållits,  

   till SENT´s plusgiro 3 74 09-0, för att din plats skall garanteras.  

                            

Glöm ej att skriva avsändare och avsett program 
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Anmälan till programmen görs direkt till ansvarig per e-mail 

tidigast den 16 januari kl.10.00. Anledningen till detta med 

”tidigast” är att alla skall ha fått programmet innan anmälan. 

Vid anmälan ange även mobiltel.nr. 

 

 

Full betalning skall ske senast inom 1 vecka efter meddelande om plats 

har erhållits, till SENT´s plusgiro 3 74 09-0, 

för att din plats skall garanteras. 

                                                            

Glöm ej att skriva avsändare och avsett program! 

 

OBS! Varje program behöver en separat anmälan! 

           

                             

                     

Årsavgift 2023 är 200 kronor för boende i Stockholms Län. 

För övriga 100 kronor. SENT’s Plusgiro 3 74 09 – 0 

Glöm ej att skriva avsändare! 
 

                                               

                       

Detta programutskick är det sista med reguljär postgång. 

Nästa utskick för höstprogrammet 2023 blir digitalt. 

Om du inte meddelat oss din mailadress tidigare så är det nödvändigt  

att göra det, för att få tillgång till våra program! 

 
OBS Var vänlig meddela din e-mailadress och mobiltel.nr till birgittahillgren@gmail.com                             

 

 

 

 

Välkomna till vårens aktiviteter hälsar Styrelsen 

mailto:birgittahillgren@gmail.com

