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Innehåll

Annonsörer
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  












VU har ordet



    
        
      






   
















      
 




     
     
 
   
 


       
     
      
     


        
     




     

  

 

    

  
 
   





En God och

Fröjdefull Jul

önskas Er alla.





Har du planer på
att pröva på något nytt nästa år?
   











Just nu söker vi:
Styrelsemedlemmar





Annonsansvarig
     
      




Funktionärer som bokar underhållning
till våra torsdags- och månadsträffar






Medhjälpare vid våra träffar

    





Vad är en funktionär
och vad är ideellt arbete?

    

     
  
    

      
     




Vad måste jag kunna
för att bli en funktionär?












Vi tar alltid hand om dig som
funktionär i föreningen

 









Hur blir jag funktionär?












Ansvarig för marknadsföring

    


Friskvårdsombud
 

      
  



Trafikombud
     
 

  


Syn- och hörselombud
   
      

 





 

Ny lunchrestaurang på Ångaren

     
   

   









   

  
     

       




















 





























3 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.

Nära till bussar och Roslagsbanan.

    

    

   

    

   

   

   

   

   

   

  

   

  

  

   

    

  

   

  

   

    

  

   

   

   

 

   

   

   

    

  

  

  

 

   












Mat och måltider




    
 

    

 
 
  

    
 

  

       


     
   

   


 
 



 




















     





   

















  
    
       
    








      
 


      
    

       
   

 
  
   
   












    

    
  



Maria Holm, prisbelönt kokboksförfattare
- förvaltade arvet från mormödrars kök

Henrik Olsson, kock
 
 


  

 

 







    




    





Henrik Olssons Wallenbergare,
2 pers.
   
  
 
   
  
     

  
  

      
       
      
        
      
   
    
   
       
     
       
       
    
   
     
 

     
       
      

    
    



  
 








   



 
 

 














Fläskpannkaka för två personer

  

  
  
    

     
      
       
      
      
        
     
      
      
 

Raggmunk för två personer
    
  
  


   
      
       
    
     
       
    
    
     
      
      
     

    
       
     
     
      
   
  

Rårörd lingonsylt
      
        
      
       
      
    

Äppelpaj – lika lättlagad som god
  
  
 
        
  
  

     
       
     
     
      
        
   

Vaniljsås
 
 
 
  
    
    
    








Jenny Jönsson,
matansvarig i Malmö:
- Man äter med ögat också!




      
        






    





   




     
   
   





 
  


 
   
  
 


  


 
 
 
 
 
 







      
   
   
 

  






Tre goda anledningar att låta pengarna växa hos oss.  

Om du sparar pengar hos oss får du fria uttag, en av marknadens bästa räntor och ett 
bankkort helt utan avgift. I våra bankbutiker kan du göra alla dina vanliga bankärenden. 
Du kan dessutom fortfarande betala räkningar i kassan. Läs mer om våra erbjudanden och 
aktuell ränta på www.forex.se eller besök en bankbutik.

GENERÖSA ÖPPETTIDER
BRA RÄNTA, FRIA UTTAG

Välkommen till FOREX Bank i Täby Centrum
Stora Marknadsvägen 15. Tel 0771-22 22 21. Mån– fre 10–20, lör – sön 10–18. www.forex.se

Alla konton i FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin 
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom  
20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.





Månadsträffar

    
   




                     
     


Träffar



Tisdagen den 17 januari   
 ”Någonting att äta och Nå-
gonting att dricka”





   
    


Tisdagen den 21 februari
Årsmöte
samt underhållning
  
 
   
  
     

 
   



Underhållning: ”Musikaliska
nedslag i litteraturhistorien”



    


 


  



   
    
   








Träffar

Torsdagsträffar
   

     








Tisdagen den 14  mars


Tisdagen den 11 april


Tisdagen den 9 maj


26 januari
Lovisa Lindkvist, sångerska


    

  
    




  




16 februari
Sydafrika i ord och bild




23 mars
Hjärnstress – kan det drabba mig?
  




27 april


18 maj


Jarlabankes träffar och ett flertal av
föreningens kurser och cirklar sker i
samarbete med Studieförbundet

Vuxenskolan.





Träffar
Väntjänstträffar

   


 


 




 


  



  




   
      
        
           
      
    
  
     

      
   

     


       
       


Näsbyparks kyrka
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Resor och utflykter



Torsdag 19 januari
Anders Hansers kulturbiograf

• 


• 




     
 







Fredag 27 januari
Hemliga resan




















31/1 -13/2
Resa till Mae Phim, Thailand


   

   


Tisdag 7 februari
KMH, Kungl. Musikhögskolan

   












Resor och utflykter



 

        


 



      
 
 




Tisdag 7 mars
K.A. Almgren Sidenväveri
 


       

    















   
    
    
   
 








    



   

   







Resor och utflykter


Fredag 17 februari
Reseinformation

      
     

   






 











      
    
    


















Nöjen
Pianobar med Carl Wahren  


   

 
   


 


Pubafton med jazz









      








Följande har bidragit med text och foto:
Kerstin Persson, Erik Persson, Margareta

Torstensson, Ing-Britt Edlund och
Bodil Svensson. Mer text och bilder

finns på vår hemsida spfjarlabanke.se.
Klicka på rubriken ”Hänt sen sist”.

Hänt sen sist



Med Viking Plym i robust väder




  
 






Hjärnkoll 2016
  























Hänt sen sist



Räkfrossa i september












Måleriyrkets Museum
– målningstekniker och illusionsmåleri



    
 
 

  













    





   






 













Hänt sen sist
Arne Forsséns Jazzpub har femårsjubilerat!

Introduktionsträff för nyblivna medlemmar










     



 






















 

  




   



 





















Hänt sen sist

Blått, cerise och orange i höstens kläder

Fullsatt salong vid torsdagsträff




















  




















Hänt sen sist
Villa Akleja, Claes Moser och J.A.G. Acke










    








    








 





   
   

  

 

     









































Årsavgiften 2017

 
 





Notiser

Nya Sommarträffar på förslag
    

   

    


    
     


     

  



     
      





   





    
     


Sockerberoende/Fetma/Diabetes/Demens


     
   

  




  







  








     















  
  

  

  
  

  

  

VÄLKOMMEN!

info@tabygymmix.se www.tabygymmix.se





Kurser och cirklar
Litteraturcirkel
  
  



 




 





   
     



Musikalisk salong










     
  

      
 

Teaterkunskap I och II




  



 

    
      




Sällskapsbridge

  


  
 
   
  

   



   
   
  


  






Kurser och cirklar
Tävlingsbridge













  

  



Vinkunskap II





   

   


Vinkunskap III
 
      











  















Friskvård
Squaredansarna
    
     
   


Vandra med/utan stavar

 



 
  
   
  
 


 
  
  



Långa vandringar (10-12 km)




   

     



Eftermiddagsdans
  




   

    


 
 
 
  


Jarlabanke golfare
   
   

  
  


   


Pensionärsfriskvård i
Täby RacketCenter
   

    










Äldreomsorg

KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
är en kanal till och från socialnämnden

som ska samla in de äldres synpunkter och
erfarenheter samt sprida information.

SPF Jarlabanke har två ordinarie ledamöter
och en ersättare.

KPR - om möteslokaler
och digital återrapportering

     
   

   

      






  
 
    

 

    


    

  
  
     
     
    
    

    
     


Täbykunskap i december
       
       
   
     
        
        




      
     
     
   

       
 


       

 

       
       
     
     
       
     











  

   
  

       




  

   
  

       




  

   
  

       

















  



     
 

  
  




  



     
 

  
  




  



     
 

  
  









Orättvis vård i livets slutskede
Text: Gudrun Wijk, f.d. vårdlärare och medicinskt ansvarig sjuksköterska







        
          

    







       
     
    
    



   


     
       











 
   
   
    









 




  

    












   




 
     


 




     

   















    



  

   







    

















   

 

Vill du tjäna en trisslott?
 

 

    







    
    
    
   
  



      
       
    
      
      
    
      
       
       
      
    
     
      
      
     
     
     
   

      
   

     


     
    
     


    
  

     
      


      
     

    
    


     
       
     
    
     
     
 
    
     

     


 

   
 









  























 





 














 





























  


  



  









































 


  







 





 





 



















  







 
 
 






 




