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Seniorkommitténs möten mars – maj 2019 

 

Med motorbåt till Lofoten   

Torsdagen den 28 mars kl. 11.00 är du välkommen att följa med den välkände meteorologen Anders 
Ljungkvist på en spännande båtresa till Lofoten i Norge. Anders som både seglat och kört motorbåt 
till Lofoten kommer att i ord och bild berätta om resans upplevelser, sevärdheter och strapatser men 
också om likheter och skillnader i livet ombord mellan de olika sätten att färdas till sjöss. 
För att undvika starka vindar och hög sjö så går turen delvis på de inre norska skärgårdslederna men 
vid gott väder och godtagbar sjögång så är det skön havssegling utmed Norges vackra kust som 
gäller. 
 
De bevingade Stockholmarna 

Torsdagen de 25 april kl. 11.00 kommer ornitologen Bosse Thoor att berätta om fågellivet i storstan, 
om den varierade mixen av vinterfåglar vid Stockholm ström men även om gråhägrarna vid 
Råstasjön, pilgrimsfalkarna på Folksamhuset, berguvarna på söder samt om de vitkindade gässen 
som rymt från Skansen. 
När man tar en promenad i staden, vid olika tider på året, så blir man förvånad av det stora antal 
fågelarter som finns i Stockholm och det flertal nya arter som hittar in till city och bosätter sig där. 
Man kan ställa sig frågan: Vad är det som gör att stadsmiljön lockar? Vilka är förutsättningarna och 
hur kommer framtiden att se ut för fågellivet i Stockholm? Bl.a. dessa frågor, och en del andra, 
kommer du få svar på i Bosses föredrag om ”De bevingade stockholmarna”. 
 
Kulturvandring på Dalarö i August Strindbergs och andra kulturpersonligheters fotspår   

Torsdagen den 23 maj kl. 11.00 följer vi upp vårt föredrag den 31/1 om Strindberg i skärgården med 
en vårutflykt till Dalarö.  
När ångbåtstrafiken slog igenom på 1800-talet blev skärgården tillgänglig för en bredare medelklass 
och man började bygga sommarhus i tidstypisk Schweizer stil på Dalarö. Societetslivet blomstrade. 
Strindberg besökte Dalarö under tio somrar. Även andra konstnärer sökte sig till Dalarö för att måla 
och koppla av, Eva Bonnier, Hanna Pauli, Rickard Bergh, Ernst Josephson, Anders Zorn och hans fru 
Emma Lamm m.fl. Vi kommer att vandra med hembygdsföreningens välkända guide Gurli Malmsten 
och få höra om platser och byggnader med anknytning till August Strindberg och andra 
kulturpersonligheter.   
OBS! Begränsat antal.  

 
Gå gärna in på SXK Stockholmskretsens hemsida (www.sxk.se/stockholmskretsen), där du får mer 
och uppdaterad information om våra möten. Anmälan görs på hemsidan. Om du önskar hjälp med 
din anmälan är du välkommen att kontakta Hanna på kansliet, 08-7162250    
 
 
Välkommen till våra möten önskar 
Jan Edenborgh, Kajsa Wilhelmsson, Bengt o Åsa Jönsson, Carin Engström Edling och Olof Nordell 


