
 

Nyhetsbrev nr 5, december 2022 
________________________________________________________________________________________ 

Detta nyhetsbrev innehåller 
Utlysning av årsmöte 2023 
-Påminnelse om medlemsträff 17 december 
 
Jussi Björlingsällskapet kallar till 
årsmöte i Stallet den 4 februari klockan 
13. Handlingar kommer med nyhetsbrev 
i januari. 
 
Gemensamt för alla medlemsträffarna  
Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,  
Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm 
Kommer man från Stadshuset så är det 
tvärgatan till höger alldeles före kyrkan. 
 
Entréavgift: 100 kr/person inkl. kaffe/te och 
bröd. Avgiften betalas till tjänstgörande kassör 
för avprickning 
 
Vi ser gärna att du efter bekräftad 
anmälan betalar avgiften, 100 kr 
antingen till vårt plusgiro 462 48 91-0 
eller med swish till 123 374 05 29, senast 
några dagar innan. 
Men det går också att betala vid ankomst. 
 
Kära medlemmar i Jussi 
Björlingsällskapet! 
 
 Varmt välkomna till vår medlemsträff ”Lussi 
med Jussi”, som äger rum i Höstsols lokal 
”Stallet” lördagen den 17 december klockan 
13.00, denna gång några dagar efter själva 
Lucia-dagen. Vi släpper in våra medlemmar 
från klockan 12.30, och då bjuder vi på kaffe 
och glögg, samt pepparkakor och saffransbröd. 
 
Klockan 13.00 inleder vi dagens program med 
att hälsa alla varmt välkomna och presentera 
de gäster som skall underhålla oss. Denna dag 
har vi glädjen att få besök av tenoren Jon 
Nilsson och pianisten Folke Alin, som 
tillsammans bjuder oss på en stunds vacker 
musikunderhållning. Därefter blir Jon 
intervjuad av Nils-Göran Olve, och sedan 
följer en kort paus då vi kan sträcka på benen 
och fylla på våra koppar, fat och glas. Det finns 
även möjlighet att då köpa CD-skivor med 
mera. 

 
Vi fortsätter sedan med programpunkten 
”Spisa Jussi”, som denna dag presenteras av 
vår medlem John Erik Eleby, operasångare 
samt en av dem som ju var med om att starta 
Jussi Björlingsällskapet.  Eftersom det är 
ganska nära jul tänker han spinna lite på temat 
”Jussi till jul”, och bland annat bjuda på några 
olika versioner av ”O helga natt”, avsnitt ur 
operan ”La Boheme”, som även den handlar 
om jul, samt ytterligare några andra 
musikinslag med julanknytning.  
 
 Därefter avslutar vi vår medlemsträff, och 
önskar varandra en riktigt ”God Jul” och ett 
”Gott Nytt År”. 
 


