
 

Hieronymusdagen i Stockholm 
 

Från Tippex till CAT-verktyg på Handelsbanken 
 – ett föredrag av Helen Taylor 

 

 
 

Föreningen Auktoriserade Translatorer och Sveriges Facköversättarförening 
bjuder in till firande av översättarnas skyddshelgon Hieronymus,  

fredagen den 27 september 2019 

Fredagen den 27 september firar vi som vanligt Hieronymusdagen, uppkallad efter översättarnas 
skyddshelgon Hieronymus. Efter registreringen börjar vi med ett föredrag av Helen Taylor, 
auktoriserad översättare till engelska och nyligen pensionerad efter 35 år på Handelsbanken. Helen 
kommer att berätta om sin tid som översättare inom bankvärlden. Efter föredraget bjuder vi på 
dryck och snittar så att du får en chans att mingla med dina översättarkollegor. Efter minglet 
fortsätter de som vill kvällen med en gemensam middag på den italienska restaurangen Deli di Luca. 
Föreläsningen och minglet är kostnadsfritt. 
 
Tid och plats 
Tid: 17:00 
Plats: Ersta konferens och hotell, Erstagatan 1K, 116 91 Stockholm  
(för vägbeskrivning, se https://www.erstadiakoni.se/sv/konferenshotell/Om/Hitta/) 
 
Program 
17:00-17:30 Registrering 
17:30–18:30 Från Tippex till CAT-verktyg på Handelsbanken – ett föredrag av Helen Taylor 
18:30–20:00 Mingel med vin, öl, alkoholfri dryck samt snittar 
20:30– Middag på Deli di Luca, Folkungagatan 110, Stockholm 
 
Anmälan 
Anmäl dig senast måndagen den 23 september 2018 till nadja.chekhov@telia.com. Ange i mejlet om 
du har någon matallergi som vi behöver ta hänsyn till vad gäller maten under minglet, samt om du 
vill följa med på middagen efteråt (se mer information på nästa sida). 
 

Observera: Föranmälan krävs och anmälan är bindande! 

 
 



 

Middag på Deli di Luca 
De som vill fortsätter kvällen i goda vänners lag med en middag på den mysiga italienska 
restaurangen Deli di Luca på Folkungagatan 110 på Södermalm. Maten är jättegod, så vi tror inte 
någon kommer att bli besviken! Om du vill vara med på middagen, meddela Nadja Chekhov på 
nadja.chekhov@telia.com senast måndagen den 23 september 2019. För att det skall gå snabbt för 
oss att få in maten vill vi att du meddelar i anmälan om du vill äta fågel, fisk eller vegetariskt och 
om du vill ha dessert, se menyval nedan. Mat och dryck betalas direkt till restaurangen. 
 
Meny: 
 
Fågel 
Petto di Pollo 
Krispstekt gårdskycklingsbröst serveras med risotto på butternutpumpa, sötsyrlig kålsallad, rostade 
pumpakärnor samt rödvinssky 
Pris: 255 kr 
  
Fisk 
Trota Salmonata 
Bakad fjällröding med skaldjurssås, råmarinerad rotsallad samt en rotsellerikräm smaksatt med 
fänkål och örter 
Pris: 265 kr 
  
Vegetariskt 
Linguine al Pesto di Porcini 
Färsk tunn bandspagetti slungad med en pesto på Karl Johansvamp, vitlök, solroskärnor oc h 
Parmigiano Reggiano 
Pris: 185 kr 
 
Dessert 
Tiramisù Classico 
Deli di Lucas klassiska tiramisù 
Pris: 90 kr 
 
Välkomna! 


