
 

 

INBJUDAN TILL SYLVESTERTRÄFFEN 

NYÅRSAFTON 2016 

Kära vänner i R-R/B-sektionen och våra vänner i RREC/svenska sektionen, 

Besöket på Thielska Galleriet var välbesökt med ett 20-tal närvarande medlemmar. Vi fick en 

fin guidning med analyser av ett antal av museets fantastiska tavlor. Efter det åts god 

middag i caféet. Ett reportage med bilder ligger på sektionssidan av AHK´s hemsida. 

Vi närmar oss jul och nyår och med det vår och f.d. MG-sektionens traditionella 

Sylvesterträff, dvs biltur i vinterväder, glögg kaffe och pepparkakor och avslutningsvis en god 

lunch. Start som vanligt på Riddarholmstorget kl 11.00.  I år har vi vågat oss på en liten 

ändring i rutinerna. Glöggen, kaffet och pepparkakorna serveras i år inte vid starten utan vid 

vårt regelmässiga stopp vid Engelska kyrkan – eller ”Anglican Episcopal Church”  där Åke 

Andersson och Greger Höglund ställer upp vårt serveringsbord inne på kyrkogården – med 

benäget tillstånd av kyrkoherden, the reverend Nick Howe. Parkering som vanligt där det går 

– det är trångt i kvarteren i Diplomatstaden. Styrkta av varma drycker fortsätter vi en tur i 

djurgårdsmiljö för att så smånigom ta oss till Villa Godthem – som ligger på Lejonslätten 



mittemot Nordiska Museet – för lunch. Restaurangen har ett fåtal egna (gratis)platser. 

Större allmän parkeringsplats finns alldeles intill restaurangen på vänster sida. Vi har inte 

förbokat utan alla kommer som enskilda gäster. Någon föranmälan till Sylvesterträffen 

behövs därför inte. Men de som har frågor är naturligtvis välkomna att kontakta 

klubbmästaren. 

Välkomna till årets garanterat sista AHK-event! 

Olle Ljungström  0733 89 45 10  ol@minmail.net 

 

 

Årsmötet 2017 hålls lördagen den 28 januari och börjar med mingel och fördrink i Rolls-

Royce Motor Cars nya showroom på Birger Jarlsgatan 24, därefter förhandlingar och lunch 

på Hotell Kung Carl, tvärsöver gatan, Birger Jarlsgatan 21. Kallelse kommer efter nyår. Ev. 

synpunkter och motioner till årsmötet skickas till sekreteraren, Gun Lindh 

ahkrrb@gmail.com. 

Övriga preliminära programpunkter under vinter/vår är ett besök på Brandkårsmuseet vid 

Katarina brandstation den 22 mars och en garageträff hos Björn Holmqvist i slutet av april. 

Klubbmästaren tar gärna emot idéer om trevliga programpunkter.  
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