
Til deltagerne på NSOKs reise til Stockholm  2. – 4. desember 2022. 

  

Fredag 2. desember:  

Kl. 13.00:   Vi møtes ved Konserthuset  ved inngangen i Kungsgatan 43. Visningen  av Konserthusets 

kunst etc starter i Grünewald-salen kl 13.15 – 14.15.. Pris NOK 110,- pp., vipses til Kari tlf 91178534. 

Deretter blir det lunsjpause og oppmøte: 

kl. 15.15 – 16.15 Bukowskis, Arsenalsgatan 2,  . Der får vi en guidet omvisning i det som skal selges 

på auksjonen 9. desember. De holder åpent til kl 17.00.  

Kl. 19.00: I kveld blir det asiatisk buffet i Restaurant Tang, Klarabergsgatan 25,  Pris SEK. 259,- + 

drikke. https://restaurangtang.se/kvallsbuffe/. Det ligger i gå-avstand fra der de fleste bor.  Vi får 

besøk fra Programkomiteen i OCS i Stockholm, pr. dato har 7 personer meldt seg på til å spise 

sammen med oss. Vi får et eget rom og kan spise hva vi vil fra bufféten.  Det blir en hyggelig mulighet 

til å bli bedre kjent med våre venner i Stockholm. 

Lørdag 3. desember: 

Kl. 11.00:   Oppmøte hos Uppsala Auktionskammare, Nybrogatan 20 for visning der. 

Lunsj samlet eller på egen hånd. 

Kl. 14.30 :   Besøk hos  Stockholms Auktionsverk,  Nybrogatan 32 og se hva som skal selges på deres 

auksjoner før jul.  

Kl. 19.15:  I kveld skal vi spise et helt spesielt svensk julebord.  Det blir bare for de norske deltagerne 

og vi har fått plass hos Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, det er 250 m å gå fra T-banest. 

Hornstull. www.kristinehovsmalmgard.se/julbord.    Vi kan avtale å reise samlet.  Pris pr kuvert er 

SEK. 765,- + drikke.  Vi kan sitte der til kl. 23.00  

Søndag 4. desember:  I dag har vi hittil ikke noe fastlagt program, da det er ytret ønsker om 

forskjellige aktiviteter, f.eks. Waldemarsudde, utstilling på Liljewalchs, Nasjonalmuseet, julemarked 

på Skansen, i Gamlebyen og  rundt om i byen etc.  Vi kan avtale på stedet om noen vil gå sammen.  

De fleste reiser også hjem søndag ettermiddag. 

De som ikke har bestilt hotell enda, og ønsker å bo på Scandic Klara  ved Høtorget kan bestille på 

nettet: www. scandichotels.se  eller ringe: +46 8 517 517 00 .  Er det noe som er uklart, ta kontakt 

med Kari tlf. 91178534.  Vær snill å sende meg beskjed om hvor dere bor og ank. og avgangstider. 

Hilsen Reisekomitéen – Kari, Anders og Hans. 
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