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Årsavgifter
för medlemsskap i Jarlabanke i

Täby
skall betalas med bifogat inbetal-
ningskort senast den 31 januari 2002
till pg 84 85 34 - 4
En person 170:-
Två samboende 320:-
Vänmedlem  50:-
Avgiften måste vara betald för att
SPF-försäkringar skall gälla.

Adressändring
Vänligen meddela ändrad adress
och andra uppgifter av betydelse för
vårt medlemsregister till kansliet -
på enklaste sätt.

Medlemsbladet nr 1
manusstopp 02-01-11
distribution  02-02-05

Veteranringen
Kontaktpersoner är:
• Monica Höglund

732 64 36, kl 8.00-9.00
• Elsbeth Hakenäs

732 70 79, kl 9.00-10.00
• Kerstin Norberg

756 22 37, kl 9.00-10.00

Väntjänstmöten
ordnas för speciellt inbjudna från
servicehusen samt funktions-
hindrade medlemmar med följesla-
gare. Se Kalendern

  VÄLKOMNA
Annagreta Hansson

SPF Jarlabanke i Täby
Tel. 756 38 75

Ansv.utgivare Stig Nyholm
Layout Per Nisses
Tryckeri Täbykopia AB
hemsidan:
http://w1.875.telia.com/~u87523317
epost:
jarlabanke@telia.com

Ring oss på 08-638 80 80

Välj din egen vård!
Du väljer själv vem som får komma hem till dig. Behöver
du hjälp och stöd i din vardag är det extra viktigt att du
känner dig trygg med vårdpersonalen. Hos HSB Omsorg får
du en egen kontaktperson som förstår vikten av ett person-
ligt bemötande och som sätter kvalitén i centrum.

Boservice
Vi hjälper dig gärna med saker som kan vara svåra att hinna
med som städning, blomvattning, inköp, bona golv, kratta
löv och hämta medicin.

HSB Omsorg
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SPF Stockholmsdistriktet inbjuder

TEMADAG - äldre och läkemedel
Tid:          Onsdagen den 27 februari 2002 kl 09 30 - 13 00 (reg från 09 00)
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Avgift 50 kr inkl kaffe och smörgås
Anmälan: Senast den 21 februari till Stockholmsdistriktets kansli tel 720 77 30,

fax 720 77 44 eller e-post spfstockholm@telia.com och meddela namn och fören-
ing

Program:
Föreläsare tar upp aspekter på läkemedel och åldrande samt de problem och

situationer som kan uppstå för äldre i samband med läkemedelsanvändning. Vad
händer med läkemedel i kroppen? Kan läkemedel vara farliga? Läkemedel och
regler. Andra frågor som kommer att behandlas är naturläkemedel, läkemedel
och trafik samt läkemedel i samband med alkohol

Föreläsare:
Johan Fastbom, docent och läkare vid Karolinska Institutet och Äldrecentrum
Anna Beckman, apotekare och doktorand vid Karolinska Institutet och Äldre-

centrum
Marie Bergfeldt, apotekare med informationsansvar
Bodil Lidström, disputerande apotekare med inriktning på äldre och läkemedel
Karin Sjöberg, apotekare med informationsansvar

Kan man träna sitt minne?
Anna Derwinger, psykolog och forskare vid äldrecentrum, talar om minne och

minnesträning på äldre dar; teori och praktiska övningar. Tag med papper och
penna.

   Föreläsningen äger rum torsdagen den 7 mars kl 13 30 - 15 00 i Sandlersalen,
ABF- huset; Sveavägen 41, Stockholm i samarbete med Åldrecentrum och PRO
och ingår i serien ”Samhället och de äldre”. Ingen anmälan.

Medlemsresa med Dancing Queen (Viking Line)
söndagen den 21 april kl 17 50 till måndagen den 22 april kl 16
20

Stockholmdistriktet har hyrt hela båten. Resan kostar 390 kr inkl buffé på utresan,
sjöfrukost och lunchbuffé på hemresan. I bufféerna ingår vin/öl/vatten. Övriga
måltider/kaffe mm kan köpas ombord. Musik, underhållning, föreläsningar och
modevisning. Du betalar endast för maten, hytten mm betalas av våra sponsorer.

Första anmälningsdag är den 30 januari och anmälan görs till distriktet på
telefon 08 720 77 30, e-post spfstockholm@telia.com eller fax 08 720 77 44.
Meddela namn och förening. (Det finns 600 platser som medlemmar i 83 fören-
ingar skall slåss om.)

Mary Nordensvan

Kära vänner,
Börsen har gått ner

de senaste 20 måna-
derna. För de bli-
vande pensionärerna
är det ledsamt då den
största fonden, PPM,

nu är värd 13% mindre än vid star-
ten. Men 20 månader framöver så
har vi nog fått tillbaka detta och mer
ändå. Vi kan vara hoppfulla. Värre
är att människorna på vår jord le-
ver i en värld med större skillnader
mellan rik och fattig än någonsin.
Kortsiktighet och oförmåga att
skapa en rättvis värld är än i denna
”upplysta” tid människans största
svaghet.

Ledare väljs för det mesta i ”de-
mokratisk” ordning. Procedurer och
resultat skiljer sig dock oerhört.
Både Zimbabwe och Sverige väljer
sina politiska ledare nästa år. Det
väljs ledare överallt. Men skillna-
derna är oerhörda. För att få leva i
fred och samförstånd måste alla ta
sitt ansvar. Vi har alla möjligheter
att välja med eftertanke. Här i
Sverige behöver vi inte frukta mak-
tens övervåld.

De omtyckta och välbesökta
torsdagsträffarna fortsätter på
Kvartersgården, Fregattvägen 3. Vi
hoppas på goda lösningar för en ny
Jagaren, när ombyggnaden av
Näsbypark centrum är klar.

Föreningens ekonomi är god,
mycket tack vare de många annon-
sörerna i vårt medlemsblad. Höjda

avgifter till förbund och distrikt samt
en osäker annonsmarknad innebär
dock att avgiften troligen måste
höjas något för år 2003.

Internet och de stora möjligheter
som ligger i datatekniken skall
också vi pensionärer  ta till oss.

Förbundet har lovat att vi under
året kommer att delta i försöksverk-
samheten med direkt tillgång till vår
del av det centrala medlemsregistret.
Det betyder att administrationen
kommer att underlättas genom att
vi - via Internet och med ADSL-upp-
koppling på kansliet - själva genom-
för nödvändiga uppdateringar.

Under vintern/våren kommer vi
att genomföra datakurser för med-
lemmarna på Medborgarskolan i
Näsby Park. Kurserna kommer att
för en låg avgift ge nödvändiga bas-
kunskaper om persondatorn och
dess användning för ordbehandling
och att surfa på internet. Detaljerad
information framgår av särskild an-
nons i detta nummer.

En ny ordförande kommer att ut-
ses vid årsmötet den 19 februari.
Mina fyra år som ordförande har jag
upplevt som stimulerande.  Styrelse-
arbetet och beredning av alla olika
aktiviteter som vi tror har varit till
glädje för medlemmarna har känts
bra.

Tack för all uppskattning och all
hjälp. Jag önskar den nya ordföran-
den och styrelsen lycka till under
kommande år.

Stig Nyholm
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JABADAGRUPPEN
För 2 år sedan, i januari 2000, startade
vi inom Jarlabanke en datoranvändar-
grupp med beteckningen Jabada-grup-
pen (Jarlabankes datoranvändargrupp)
i syfte att stimulera användningen av
datorer bland våra medlemmar.

Gruppen har successivt vuxit och
omfattar nu ett 40-tal medlemmar, som
mailar till varandra och tipsar om allt
mellan himmel och jord inom dator-
världen.

Fysiskt ses vi 2 gånger per år i grup-
pen, vid vårmöte resp höstmöte. Se-
naste mötet ägde rum den 3 december
i år.

Gruppen medverkar också i
Jarlabankes hemsida med adressen
http://w1.875.telia.com/~u87523317
och alla medlemmar i SPF Jarlabanke
anmodas titta på denna vår hemsida
på sin egen dator eller hos någon an-
hörig eller vän som har dator. Tänk
också på att man kan låna dator på bib-
lioteket eller hyra på ett internetkafé.

Titta på hemsidan och gå in på län-
ken Jabadagrupp och läs där om oss.
Titta på senaste protokollet, från höst-
mötet den 3 december. Denna länk ger
Dig en god inblick i vad Jabadagruppen
sysslar med.

Du som har dator men inte redan är
med i Jabadagruppen kan maila till
funktionären Stig Nohrlander på hans
epostadress sgn@canit.se och anmäla
Ditt intresse för medlemskap, vilket är
kostnadsfritt.

Om Du inte har egen dator men är
intresserad av framtida dator-
användning kan Du ringa till Stig
Nohrlander på 7583682 och tala med

honom, som då bl a kan ge råd om kurser. Vår erfarenhet är dock, att man bör ha
egen dator, om man vill gå en kurs, då det är nödvändigt att träna mycket mellan
kurstillfällena. Jämför med pianospelning! Utan eget piano är det svårt att bli en
driven pianist.

Det är mycket stimulerande att deltaga i Jabadagruppens aktiviteter, och stäm-
ningen är alltid hög vid våra möten. Det är utvecklande och hjärnaktiverande att
vara med i gruppen, och Du missar verkligen mycket om Du inte är med.

Hör därför av Dig. Du är välkommen!
Stig Nohrlander

DATAKURSER

  Pocketreso
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Önskedrömmar

Det var paret som blev 65+ och de firade med en god middag.
När de drog korken ur flaskan så visade sig förstås anden med
turban och allt. Han sa att de skulle få varsin önskan uppfylld. Hus-
trun önskade resor jorden runt. Visst, sa anden och gav henne två
biljetter. Så var det mannen som skulle önska. Han tänkte att ”nja,
men hon är allt lite gammal, jag önskar en trettio år yngre hustru”.
Visst sa anden och svisch!! så stod  mannen där, 95 år gammal.

Så hade de fått sina önskningar uppfyllda.

Berättat av HåLa vid jullunchen

ÅRSMÖTET - PÅMINNELSE

Årsmötet äger rum tisdagen den 19 februari 2002 kl 13:00 i Bibliotekshusets hörsal,
Attundafältet 14, plan 3.

Årsmöteshandlingar, (föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balans-
räkning mm) kommer att finnas tillgängliga på kansliet fr.o.m. den 5 februari 2002.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 februari 2002.

Den formella kallelsen till årsmötet var införd i Medlemsbladet nr 5/2001

Medborgarskolan

Täby kommun strävar efter att inom
kommunen förbättra trafiksäkerheten
och har gjort en analys av det kommu-
nala trafiknätet. Analysen har genom-
förts av en projektanställd person och
är enligt Vägverket bedömning av god
kvalitet. Trafiknätsanalysen skall förank-
ras bland berörda intressenter för att
sedan utmynna i ett åtgärdsprogram.

Analysen ger en nulägesbeskrivning
som utgår från följande ”trafikslag”

    ¤  Fotgängare
    ¤  Cyklister
    ¤  Bilister
    ¤  Utryckningsfordon
    ¤  Busstrafik
Genom att på kartor redogöra för de

olika trafikslagens  nuvarande trafiknät,
säkerhet, framkomlighet samt rappor-
terade olyckor fås en problembild uti-
från trafikslagens behov och krav. Kar-
torna visar också trafiknätets varierande
kvalitet.

Förankringen sker dels på lokal nivå
inom två pilotområden,

◊ Skarpäng

◊ Täby kyrkby
och dels på kommunal nivå genom

gruppintervjuer med
• Representanter med pensionärs-

och handikappråd
• Representanter för polis, rädd-

ningstjänst och SL
• Kommunens chefer för skol-,

social- och fritidsförvaltning.

Pilotprojektet med boende och intres-
senter i de två bostadsområdena har
genomförts enligt följande:

Möte 1 (sept). Bakgrund till analy-
sen. Frågor till ansvariga i kommunen
och Vägverket. Arbetsgrupper bland
deltagarna för första problem-
inventeringen.

Möte 2 (okt)  Presentation av arbets-
grupperna av synpunkter och förslag
på önskade åtgärder och prioriteringar.
Ansvariga på kommunen arbetar in
dessa synpunkter i analysen.

Möte 3 (dec) Ansvariga på kommu-
nen återkopplar till arbetsgrupperna
och visar på en åtgärdsplan.

Den konsult, som kommunen anli-
tat, kommer i januari-februari att lämna
en redovisning till kommunens ansva-
riga. Då får man bestämma åtgärds-
programmet för de två kommundela-
rna, Täby kyrkby och Skarpäng. Det är
meningen att trafiknätsanalysen  på
samma sätt skall användas för att för-
bättra trafiksituationen i övriga
kommundelar.

Nils-Erik Westman

Täby kommuns trafiknätsanalys



Nr 1-2002  1110  Nr 1-2002

Gynna våra annonsörer!
De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.

-Gåvoärenden
-Arvsärenden
-Testamenten
-Boutredningar
-Bouppteckningar
-Bodelningar
-Övrig familjerätt
-Fastighetsrätt
-Brottmål

      Biblioteksgången 6, Täby, Telefon 08-768 08 85
      Advokat Hans Öberg, Jur.kand Agneta Öberg
      Besök gärna vår hemsida: www.oberg.nu

Alla kan drabbas av olycksfall i hemmet!
Vem uppmärksammar dig ensamboende om du inte kan nå
telefonen och kalla på hjälp? jo,

Veteranringen!
Att anlita Veteranringen kostar ingenting.
För ytterligare information, RING
Monica Höglund tel 732 64 36
Elsbeth Hakenäs tel 732 70 79
Kerstin Norberg tel 756 22 37
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Vi finns i Rösjö Centrum
Nära till buss 611, 613, 617, 690 och 695.

Närhet till bibliotek.
Fri parkering.

Din ICA-handlare Christer Berg
Tel 08-758 93 13

Nya öppettider 9 - 21

Evaroma
Aromaterapeutisk massage

Prisexempel: Helkroppsmassage 300:-
Även delbehandlingar

Eva Ponselius
Aromaterapeut

Tel: 08-473 01 22

Täby Centrum Bobutik: plan 3 Tel. 08-638 05 00
Öppet: Mån-Fre 9-18, lör 11-15, sön 12-15

www.svenskfast.se

   Gratis
          värdering
        och rådgivning!

Funderar Ni på att sälja Ert hus eller Er lägenhet
är Ni hjärtligt välkommen att kontakta oss för

gratis värdering och rådgivning.

Vi *även hus.

Vi erbjuder FRI FLYTTSTÄDNING för Er
som säljer huset via oss.

Tel. 08-638 05 00

Ring oss så berättar vi mer!
VARUDEKLARERAR
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758 84 72
Tisdagar  kl. 10.30
NYBÖRJARE:
Kontakta: Karin Pettersson
511 782 76
Onsdagar kl 13.00
Kontakta: Åke Bexelius
758 31 19
Onsdagar kl 19.00
Kontakta: Maj-Britt Peterson
758 84 72
Torsdagar kl 13.00
Kontakta Maj-Lis Hamfelt
758 22 72

SÄLLSKAPSBRIDGE
Lokal: Ångaren
Start torsdag 17 januari
Kontakta: Gun Larsson
756 52 21 eller Irene Andersson
758 08 35

NYA KURSER/CIRKLAR
Lär känna ditt land/Lär känna
din stad
Stockholm firar 750 år. Vi börjar
därför med Stockholm ”Sällsamheter
i Stockholm”
Vi startar måndagen den 25 februari
och fortsätter sedan förslagsvis
följande måndagar; 4/3, 18/3, 8/4,
29/4 och 13/5. Tid: 14.00-16.00
För närmare information kontakta:
Annagreta Hansson 758 07 31.

Kurs i Matlagning
Mat till vardag och fest.
Kursen vänder sig i första hand till
män.
Lokal: Medborgarskolan

Kryssarvägen 20
Onsdagar 6/3, 13/3, 20/3, 27/3,
kl 11.00-14.00.
Högst 10 deltagare.
Kostnad 300:- för kursmaterial och
måltider, inbetalas till kansliets pg.
Ledare: Kerstin Svensson
758 41 18.

GOLFARE!
Vi träffas på Wiggbysalen onsdagen
den 27 februari kl 13.00 för att dis-
kutera vår årliga golftävling och ev
fler aktiviteter. Var skall tävlingen
äga rum och när? Har du önskemål?
Kom gärna med förslag. Just du har
kanske kontakter och vet var vi
borde pröva vår golfförmåga.
Kontakta gärna mig eller Ulf i för-
väg. Välkomna till Wiggbysalen,
Södervägen 30, Wiggbyholm
Kerstin Mogård, 63 00 693
Ulf Waltré, 732 69 51

Hösten 2002 är det nypremiär
på C H E S S på Cirkus på
Djurgården. Vi har beställt

ett antal biljetter till söndagen den
6 oktober kl 16.00. Vi får lika bra
platser som vi hade vid föreställ-
ningen av Evita i september förra
året. Tyvärr är priserna något hö-
gre i år, nämligen kr 530 och Cir-
kus vill ha betalt redan i mars må-
nad. Är ni intresserade så  beställ
snarast hos Paula Lindberg, tel 758
81 12. Betalningen sker till Paulas
pg-konto 75044–8, absolut före 15
mars. Ej då inbetalade biljetter
avbeställes. OBS! Ingen påminnelse.

ENGELSK KONVERSATION 1
Vårterminen börjar tisdagen 15 jan.
Ledare: Barbro Fleege
756 68 55
Kursen fulltecknad
Tisdagar kl 10.30-12.00

ENGELSK KONVERSATION 2
Vårterminen börjar enligt överens-
kommelse
Ledare: Gunilla Thermenius
756 03 93
Lokal. Medborgarskolan
Kryssarvägen 20
Tid: kl. 9.30-11.00

FRANSK KONVERSATION
Vårterminen börjar den 23 januari
Ledare: Gunilla Thermenius
756 03 93
Lokal: Medborgarskolan
Kryssarvägen 20
Tid: Onsdagar kl 9.30-11.00

TEATERKUNSKAP
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet
Eskadervägen 40
Grupp I
Torsdagar 24 jan, 21 feb, 7 mars, 18
april
Grupp II
Torsdagar 31 jan, 28 feb, 21 mars,
25 april

LITTERATURCIRKEL I
Vårterminen börjar tisdagen 12 feb

Kontakta:  Ingegerd Fröberg
756 20 51 eller Maidi Lingheim
792 40 12

LITTERATURCIRKEL II
Startar den 16 januari
Kontakta: Kerstin Mogård
63 00 693 eller
Per Jödahl 756 23 25 eller
Monica Höglund 732 64 36

TÄVLINGSBRIDGE
1. Lokal: Ångaren
Måndagar Start 14 januari
Kontakta: Britta och Egon Möller
756 83 0
2. Lokal: Kansliet
Onsdagar, start 16 januari
Eskadervägen 40
Tid: Onsdagar kl 13.00
Kontakta: Barbro Olbers
732 60 95
3. Viggbyholms Seniorbridge
Lokal: Viggbysalen
start vecka 2
Tid: Tisdagar kl 13.00
Kontakta: Hans Nordström
732 65 53
Tid: Torsdagar kl 13.00
Kontakta: Dagmar Wahlstedt
732 4607
4. Täby Seniorbridge
Lokal: Kometvägen 11
Grindtorp
Start vecka 2
Måndagar kl 13.00
Kontakta: Maj-Britt Peterson

KURSER/CIRKLAR
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från ett landskap som ligger våra hjär-
tan nära. Förhoppningsvis lär vi då
också känna varandra bättre.

Om vi nu först samlas kring landska-
pet Småland och detta faller väl ut kan
vi sedan fortsätta med andra landskap.

…Vi ses på  Jarlabankes kansli,
Eskadervägen 40, Näsbypark, tors-
dagen den 11 april 2002 kl 14. Kaffe
med tilltugg kan fås mot en billig pen-
ning.

Välkomna!
Birger Fröberg, tel 756 20 51

Torsdagsträffar
Träffarna inleds med kaffe och dopp
och avslutas med någon programpunkt,
se Jarlabankekalendern på näst sista
sidan.

Ansvarig är Marianne Johansson tel
756 28 05.

Handarbetsträffar
Träffarna fortsätter på vårt kansli,
Eskadervägen 40 fredagar kl 11 - 14.

Ansvarig är Anne-MarieEkman-
Engdahl, tel 753 66 37.

MÅNADSMÖTEN
Våra månadsmöten kommer även un-
der våren att äga rum i Bibliotekshusets
hörsal i Täby C  (Attundafältet 14 plan
3). Som regel dukar vi då långbord i
själva hörsalen , där även kaffet serve-
ras.

Tisdagen den 22 januari  kl 13.00
är Du välkommen till årets första
månadsmöte i hörsalen.

Solkören från Sollentuna under led-
ning av Maj Kylhed inleder mötet., som
därefter går vidare på temat ”De äldres
rätt till trygghet”. Elof Rörvall från SPF
Stockholmsdistriktet och en represen-
tant för Täby Närpolis medverkar. Vi
får bl.a. råd om hur man skyddar sig
mot brott och vilket stöd man kan få
som brottsoffer om det trots allt hän-
der.

Vi får åter höra Solkören sjunga, följt
av aktuell information från ansvariga
för kommande aktiviteter. Som avslut-
ning dricker vi kaffe och njuter av
Ingrids goda ”hembakade” bullar.

Tisdagen den 19 februari kl 13.00
blir det årsmöte med underhållning.
”Från primadonna till skurtant.”
Berit Carlberg inleder mötet med att
berättar om sitt liv på tiljan med många
roliga minnen tillsammans med bl.a.
Nils Poppe och Hagge Geigert. Sjunger
visor, operett, och musical ackompan-
jerad av Oswald Löpare på flygeln.

Formell kallelse till årsmötet var in-
förd i Medlemsblad nr 5/01 sid 29. Lo-
kalen är som vanligt hörsalen i Täby C.

Enligt traditionen bjuder föreningen
på kaffet efter årsmötesförhandlingarna

och dragning sker i lotteriet där den av
Per-Olof Björkdahl skänkta tavlan är
första pris.

Tisdagen den 19 mars kl 13.00
Vi får åter lyssna till en kör. Denna gång
blir det Täbykören Old Singers under
ledning av Barbro Metin Olofsson, som
inleder månadsmötet. Nio av körens
medlemmar är Jarlabankare.

Därefter berättar vår medlem och f.d.
lärarhögskolerektorn Nils Slunga under
rubriken  ”Arbetsstugorna i norra
Sverige - ett filantropiskt företag i sko-
lans tjänst”. Nils har skrivit flera böcker
i ämnet, bl a Årsbok 2000 i svensk
undervisnings-historia och då under
samma rubrik.

Arbetsstugorna fanns från början av
1900-talet och tjänade som hem för fat-
tiga och från skolor långt boende barn.
Barnen fick gå i skola på platsen och
fick bostad, kläder och omvårdnad. Mer
om detta får du höra Nils berätta. Han
kommer också att visa en rad intres-
santa OH- bilder.

Mötet äger som vanligt rum i hör-
salen, och avslutas med information och
kaffe.

TRÄFFAR
Först en nyhet!
Landskapsträff Småland den 11
april
Jarlabankes medlemmar kommer ju från
olika delar av vårt land . Många av oss
har också som turister upplevt hur vack-
ert Sverige är.

Mitt förslag är att vi på vårt kansli
ordnar träffar om olika landskap. Vi kan
titta på bilder och återuppliva minnen

MÅNADSMÖTEN OCH TRÄFFAR

Hjärt- och lungräddning
Jarlabankes första kurs i HLR, hjärt- och
lungräddning, har planerats till den 23
januari och bör således ha ägt rum, då
medlemsbladet gått i tryck. Detta är en
början men många fler måste lära sig
denna livräddande teknik. Meningen är att
ytterligare kurser skall hållas framöver.
Anmäl därför Ditt intresse att delta till
Jarlabankes kansli, tel. 756 38 75, eller till
undertecknad, tel. 756 54 24.
Har Du redan gått kurs i HLR, är det
kanske dags för repetition. Är det 2 år
sedan eller mer bör Du inte tveka.

Lennart Steen
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Datakurser våren 2002
i samarbete med Medborgarskolan Näsby Park

för medlemmar/vänmedlemmar i SPF Jarlabanke

Förutsättning: Du bör ha tillgång till egen dator och gärna någon datorvana
(inget krav).
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen 14
Avgifter: Inbetalas till föreningens postgiro – 84 85 34 – 4 (ange kurs).
Inkluderar kurslitteratur och kaffebröd. Automatkaffe serveras mot avgift (2 kr)

Anmälan:
1a och 1b, senast 22/2 till Stig Nyholm, 756 22 29 eller Stig Lundqvist 732 74 41
 2a och 2b, senast 22/3 till Stig Nyholm, 756 22 29 eller Stig Lundqvist 732 74 41
 3a, senast 1/3 till Christer Svensson, 758 41 18
 3b, senast 28/3 till Per Nisses, 756 66 71

Kurs Innehåll i stort Lektioner Avgift

1a Datorn - lite matnyttig kunskap och
Grunderna i Windows:
Persondatorn, teknikgrunder, in- och
utmatning av data, operativ-system, menyer
och kommandon, fönsterhantering, sökning
och hjälp.

5 x 3 tim inkl
raster kl 13.00 -
16.00 varje dag
nedan:
4/3; 8/3; 11/3;
15/3; 18/3

500 kr

Ledare:
Stig Lundqvist

1b = 1a = 1a = 1a
Ledare: Stig Nyholm

2a Ordbehandling - Word:
Start/Stopp, grundinställningar, hjälp,
dokumenthantering, textredigering,
formatering, utskrift, språkkontroll, bilder,
urklipp, hyperlänkar, rita.

5 x 3 tim inkl
raster kl 13.00 -
16.00 varje dag
nedan:
8/4; 12/4; 15/4;
19/4; 26/4

600 kr

Ledare:
Stig Lundqvist

2b = 2a = 2a = 2a
Ledare: Stig Nyholm

3a Internet - media för kunskap, kontakter
och underhållning:
Vad är internet? Leverantörer, anslutning,
bläddrare, inställningar, tilläggspro-
gram, bokmärken, favoriter, sök på
nätet, epost, affärer på nätet, nyheter,
diskussionsgrupper, säkerhet, hemsidor.

3 x 3 tim inkl
raster kl 13.00 -
16.00 varje dag
nedan:
15/3; 18/3; 22/3

300 kr

Ledare:
Christer Svensson

3b = 3a = 3a men
kl 13.00 - 16.00
varje dag nedan
8/4; 12/4; 15/4

= 3a

Ledare:
Per Nisses

Jarladansarna
Ring Toto Granath för information:
756 42 97.
Plats finns för fler medlemmar.
Se vidare nedan.
Square Dance
Fortsätter på Kvarntorpsgården.
Upplysningar:
Andrea Oxenstierna       756 88 95
Christina Hörnsten        758 11 70
Margareta Krantz          732 60 29
Margareta Wahlborn      768 87 76
Gymnastik
Gymnastiken fortsätter på Ångaren och
började den 15 jan. 2002. För närvarande är
det 2 grupper: Kl. 08.10 samt kl. 09.00. I
bägge fallen finns ett par platser kvar, så
varför inte ta chansen att pröva och upp-
täcka hur härligt det är att röra på sig till
skön musik. VÄLKOMMEN! För information
ring Marianne Johansson, tel. 756 28 05.
Promenader
Måndagar och onsdagar promenerar vi
tillsammans med TibbleSeniorerna.  För
information, ring Gertrud Hellberg, tel.
756 19 35.
Stavgång
För information ring Lennart Steen, tel.
756 54 24.

Vattengymnastik
För information ring Tibblebadets
reception, tel. 768 98 09, eller Birgit
Carnby, tel. 510 134 44.
Hjärt- och lungräddning
För information ring Lennart Steen, tel.
756 54 24. Se även sidan 17.

Friskvårdsbroschyrer
På kansliet finns 2 broschyrer med
följande titlar: ”Kondition och hälsa” samt
”Att bli äldre”.
Du får gärna låna ett ex och hämta/lämna
under jourtiderna tisdag/torsdag 10.00 -
12.00.

Ni som tycker om dans!
Kom och pröva med oss, Jarladansarna,
på Ångaren på måndagar kl.10.00-12.00. Vi
lär oss internationella danser från när och
fjärran. Vals, tango, polka, hambo, schottis,
contradans och linedans.
Att dansa är nyttigt både för kroppen och
knoppen! Ring mig så får Du mer
upplysningToto Granath, tel. 756 42 97

Lennart Steen

FRISKVÅRD
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Personalen i folkhögskolans kök
bjöd en kväll på Norrlandsafton
med mängder av lokala specialite-
ter som lax i olika former, surström-
ming, vindelrökt skinka, palt, tunn-
bröd m fl. delikatesser och avslut-
ningsvis glace med hjortron.

Det var mycket vi fick se och lära
om Södra Lappland.  Storuman lig-
ger i Västerbottens län och det är
dess landsting som är huvudman för
folkhögskolan. Den allmänna kur-
sen har fem olika inriktningar, va-
rav en mot Naturfoto. Vi fick se ett
bildspel där den vackra lappländ-
ska naturen framträdde under olika
årstider.

Resan till och från Storuman gick
för vår del via Arlanda och var snabb

och bekväm.  Kursen bjöd  inte
heller på några fysiska strapatser
utan allt genomfördes på ett syn-
nerligen lugnt och trevligt sätt. Jag
tror det enda som skulle kunna få
de två kursledarna Evald och Bengt
ur balans vore om en björn under
älgjakten ställde sig mellan dem och
älgen.

Sammanfattningsvis vill jag säga-
att om Du vill se vackra vyer så tag
en vecka i Storuman. Sent glömmer
vi t ex utsikten över fjällvärlden vid
lunchen på Laisaliden.

Detta berättar Birger Fröberg som
nu också fått veta att en kurs pla-
neras för år 2002.

*****

Lär känna södra Lappland
Storumans folkhögskola har i au-
gusti en kurs för äldre då Du kan
lära känna södra Lappland. Det var
en annons med ovanstående rub-
rik i Veteranposten som våren 2001
fångade vår uppmärksamhet.

Jag ringde och fick detaljinforma-
tion. Den ledde till att min fru och
jag en kväll i mitten av augusti lan-
dade på flygplatsen nära Storuman
och sedan var på folkhögskolan en
vecka.

Två av lärarna, Evald och Bengt,
tog synnerligen väl hand om oss.
Vi kom snart underfund med att
dessa två lugna norrlänningar hade
en enorm kännedom om bygden
och människorna åtskilliga mil runt
Storuman.

Inledningsvis gjorde vi en rund-
tur i Storuman och Stensele Där lig-
ger bl a vårt lands största träkyrka.
Vi besökte också en renfarm och
en konsthantverkare. Dagen därpå
åkte vi till den omtalade ”Potatis-
backen i Ammarnäs”  och såg också
kyrkan där, vars arkitekt ritat  bl a
Olympiastadion i Stockholm. På
hemvägen åt vi en fantastiskt god
middag vid en sjö utmed inlands-
banan där en från Västergötland
uppflyttad familj startat en servering.

Veckans dagar gick fort med ut-
flykter i olika väderstreck. Orter som
Tärnaby, Lycksele och Vilhelmina
blev verklighet för oss. Vi fick också
uppleva hur företagsamma männis-
kor arbetar  för att kunna försörja
sig och stanna kvar i sin uppväxt-
bygd.

Potatisbacken i Ammarnäs
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Som SPF-medlem kan
du försäkra både bostad,

fritidshus och båt med rabatt!
Ditt SPF-distrikt har träffat ett avtal med Länsförsäkringar
Stockholm om SPF-rabatter på

�    Hemförsäkringar
�    Hem- och Bostadsrättsförsäkringar
�    Villa- och VillaHemförsäkringar
�    Fritidshusförsäkringar
�    Båtförsäkringar

Dessutom kan du med Länsförsäkringar Stockholms unika
LänsSkydda-program sänka din försäkringspremie med upp till
45 % om du bor i villa och med upp till 41 % om du bor i
lägenhet. Ju mer du höjer säkerheten i bostaden, desto lägre blir
din premie.

Försäkrar du både din bostad och din bil hos oss får du också
rabatt på bilens delkasko- och vagnskadeförsäkring.

Ring 08-562 833 00 och tala om att du är SPF-medlem,
så får du veta mer om rabatterna.

173 82 Stockholm • Växel 08-562 830 00
www.lansforsakringar.se/stockholm

I jordbruksdepartementet var jag
ofta tillförordnad expeditionschef och

       närvarande vid alla föredragningar på
expeditionschefens avdelning. Så också
under numera bortgångne Anders Dahlgren,
som jag ansåg vara en god jordbruksminis-
ter och kände varmt för.

En dag i oktober 1981 pågick som van-
ligt beredning.  Av någon anledning – jag
minns inte vilken  -  var jag expeditions-
chef.  Telefonen ringde.  Dahlgren bad före-
draganden och mig att gå ut. Efter en stund
bad han, tydligt upprörd, mig att komma
in.  Han var denna dag också tillförordnad
försvarsminister och hade som sådan fått
ett samtal från Karlskrona angående en rysk
ubåt som grundstött.  Ryssarna hade nekat
svensk militär att gå ombord. Skulle man
tillgripa våld och vapen?  Han måste svara
omgående, men på försvarsdepartementet
fanns ingen i ansvarig ställning att rådfråga.

Vad ansåg jag? Far var professor i bl.a.
folkrätt.  Därför hade jag också haft intresse
för sådana regler, som visserligen inte alltid
respekterades men ändå var viktiga. Jag fun-
derade och tyckte mig veta, att främmande
krigsfartyg inte hörde under svensk juris-
diktion. Jag ansåg, att våld mot ett sådant

Berättelse av Einar Herlitz den 3 september 2000  Tel. 756 56 18

kunde jämställas med en krigshandling,
även om fartyget befann sig på svenskt vat-
ten – av vilken orsak visste vi inte.  Dahl-
gren tittade på mig och sade tankfullt: ”Sä-
ger Du det?

Ska vi inte skjuta?” - ”Nej!”svarade jag.
Senare på dagen mumlade Dahlgren, att
man trodde sig veta, att det kunde finnas
atomvapen ombord. Borde man inte ta hand
om dem?

Jag stod emellertid fast vid min stånd-
punkt. Därefter hade inte jag med ubåten
att göra.

(Se om denna incident i bl.a. Hvem, Hva,
Hvor, 1983 s. 16).

Var den svenska ”flatheten” vid denna
händelse anledning till att amerikan-

ska ubåtar senare blev alltför närgångna en-
ligt vissa nutida journalisters bestämda upp-
fattning? Det tycks ju också vara deras upp-
fattning att vi var flata under kriget och inte
fullgjorde vår moraliska skyldighet att skjuta
på tyska soldater. De är ”modiga”. (Borde
de inte också vara kunniga och begripa
EMU, vilket jag inte gör.) Därför är det för
dem ofattbart, att en svensk marinchef  en-
ligt en uppgift kanske sagt ”Skjut inte!”

S K J U T    I N T E !
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RESOR OCH UTFLYKTER

Nu kommer ett nytt år med nya möjligheter till resor och samvaro. Nästa utflykt
blir till Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm.
DRAMATEN BAKOM KULISSERNA. Den 26 februari kl 15.00 blir det en guidad
tur genom Dramatens sällsamma jugendmiljö och unika samling konstverk av
våra mest kända konstnärer från sekelskiftet. Vi  får komma upp på scenen och
se hur dekoren flyttas och får också reda på varifrån alla dessa fantastiska kosty-
mer kommer och var skådespelarna byter om.
Teatern är upptagen av repetitioner på förmiddagen, vilket förklarar den sena
visningstiden. Guideturen tar en timme. Vi samlas utanför stora ingången, hu-
vudentrén, några minuter före kl 15 för att ta upp avgiften som beräknas bli 40:-
beroende på antalet deltagare. Anmälan som vanligt till Paula Lindberg tel 758 81
12 eller Bertil Wijk tel 732 74 32, helst så snart ni får detta  medlemsblad i er
hand, dock senast den 18 februari.
SYSTEMBOLAGETS MUSEUM. Den 20 mars har vi beställt en visning av System-
bolagets museum på Kungsträdgårdsgatan 14 i Stockholm, där systembolaget
också har sitt huvudkontor. Vi samlas utanför kl 17.00 för en guidad visning av
museet och får höra  om alkoholens historia i Sverige från 1467 till nutid. Vi får se
hur en systembutik såg ut för nästan ett hundra år sedan fram till dagens
självbetjäningsbutiker. Det har varit motbokstid och registrering och det har varit
röda lampor som blinkat oroväckande. Efter den guidade visningen blir det vin-
provning  av fyra viner med lämpligt tilltugg bestående av ostar, korvar, luft-
torkad skinka och pumpernickel. Allt detta kommer att kosta 250:- /person och
avgiften inbetalas till föreningens postgiro 84 85 34-4 senast den 8 mars. Anmä-
lan som vanligt till Paula eller Bertil.
KRAKOW-BUDAPEST-PRAG-DRESDEN
Det finns  fortfarande några platser kvar till denna spännande bussresa den 5-14
april(Obs datum). Resan kostar 7.930:-. Enkelrum kostar 2.000:- och enkelhytt
från Karlskrona till Gdynia 320:-. Försäkringsavgifter tillkommer. Fem gemen-
samma middagar (dag1,2,3,6 och 9).
Dag 1: Avresa från Ångaren och Täby Centrum till Karlskrona och därefter båt
med Stena Line till Gdynia.
Dag 2: Efter sjöfrukost går resan med buss söderut till Krakow med liten prome-
nad  vid framkomsten och   övernattning.
Dag 3: Guidad rundtur i Krakow. Efter lunch fortsätter vi genom Slovakien till
Ungern och på kvällen är vi i Budapest, där vi stannar i 3 nätter.
Dag 4: Halvdags sightseeing med buss och svensktalande guide. Eftermiddagen
fri för egna strövtåg. Om intresse finns ”Folkloreuppvisning” på kvällen (kostnad
300:- inkl mat och vin).
Dag 5: Heldagsutflykt till Pusztan med stuteribesök och hästuppvisning (kostnad
350:- inkl lunch).
Dag 6: Vi lämnar Budapest och följer Donau norrut och efter besök i flera orter
på vägen kommer vi till Prag på kvällen.     forts på sidan 27

Hemtjänsten i Täby kan hjälpa dig med göromål i hemmet, som Du
har svårigheter att klara av med egen kraft.
Det kan ex. gälla:

• Personlig omvårdnad
• Städ- och tvättarbete
• Hushållsgöromål
• Stöd vid inköp dvs vi kan även komma hem med djupfryst eller varm mat
• Trygghetslarm

Vi finns för dig som behöver hjälp dygnet runt.
Vi finns tillgängliga i hela kommunen som har följande indelning:

Omr.1 Delar av Täby Centrum, Grindtorp, Näsbydal, Ella söder om
 Turebergsvägen och Skarpäng.
 Tel. 768 14 65

Omr.2 Kyrkbyn, Ensta, Ella norr om Turebergsvägen, Vallatorp,
 Gribbylund, Hästängen, Löttinge, Hägernäs och Viggbyholm.

           Tel. 587 541 73

Omr.3 Roslags Näsby, Lahäll och Näsby Park.
 Tel. 756 85 75

Omr.4 Trygghetslarm dygnet runt och Kvälls- och nattpatrullerna.
 Tel. 7582763

Omr.5 Storstugan, Åkerbyvägen 82-98, Värmevägen.
 Tel. 587 541 97

För att få hemtjänst kontakta kommunens Äldre- och handikappenhet.
 Tel. 768 90 00

Ni kan känna er trygga. Vi har lång
erfarenhet och god kompetens!

När behovet uppstår
känns det tryggt att
veta att kommunens
hemtjänst kan vara
till stöd och hjälp
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SKALL NI SÄLJA I TÄBY?
RING OSS FÖR EN FRI VÄRDERING. Tel 08-732 50 00

JAN JÄGHOLM AB - DET PERSONLIGA LILLA
FÖRETAGET MED DE STORA RESURSERNA I TÄBY.

VI KAN TÄBY!

VI BJUDER MEDLEMMAR I JARLABANKE OCH
TIBBLE-SENIORERNA VILKA SÄLJER SITT HUS VIA OSS PÅ EN

FRI FLYTTSTÄDNING!

VI HJÄLPER ÄVEN TILL MED ER DEKLARATION AV
FÖRSÄLJNINGEN.

Södervägen 30, 183 69 Täby. Tel. 08-732 50 00
- Täby en av våra specialiteter! -

forts från sidan 25
Dag 7: Halvdags sightseeing med svenskspråkig guide. Eftermiddagen fri.
Dag 8: Halvdagsutflykt till Kutna Hora med det berömda Schwarzenbergska Ka-
pellet och Birgittaklostret. Eftermiddagen är fri i Prag. Om intresse finns kan
operabesök ordnas till ett pris av 450:-till 650:-.
Dag 9: Avresa norrut mot Tyskland och Dresden. Vi beser gamla staden med
svenskspråkig guide och far sedan via Berliner Ring till Rostock för övernattning.
Dag 10: Avresa med katamaran till Trelleborg och hemresa till Täby med beräk-
nad hemkomst c:a kl 20.30.
(Researrangör: Ekmanbuss AB).
Det är lätt att glömma bort att anmäla sig till en trevlig resa, och tiden går fortare
än man anar. Ring snarast och anmäl er till Paula eller Bertil.
UPPSALA OCH VÅRKONSERT MED OD
Som väntat blev intresset för utflykten till Uppsala lördagen den 20 april mycket
stort. Det finns redan nu anmälningar för att fylla en buss, men blir det fler
intresserade så finns det platser och biljetter i ytterligare en buss. Det blir alltså
bussresa från Täby till Uppsala med guidad rundtur i centrala  Uppsala,
eftermiddagskaffe, deltagande i OD:s traditionella vårkonsert samt supé. Resan
kostar  850:- per person. Detta är ett unikt tillfälle att höra Orphei Drängar. Anmäl
er snarast till Paula eller Bertil. Postgiroinbetalningsavier skickas ut av arrangö-
ren, som är Pocketresor AB i Täby.

Bertil Wijk

Vi finns i Täby Kyrkby
Nära till buss 610, 611, 690 och Roslagsbanan.

Närhet till post, bibliotek, apotek och kyrka.
Bra parkeringsutrymmen.
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Advokatbyrån Jürgen Koch .......................... 756 23 43
A-L Massage & Friskvård ............................. 756 45 11
Blixtsnabben ............................................... 756 85 05
Bokhandeln ................................................ 756 36 30
BRF Familjehotellet ..................................... 756 13 16
Fastighetsbyrån BM Koch ............................ 756 95 19
Fastighetsmäklare Kerstin Nordström .......... 756 30 32
Fastighets AB Pelartornet ............................. 756 00 85
Fotvårdsklinik ............................................. 756 18 11
Företagarföreningen NPC ........................... 756 28 50
Handelsbanken .......................................... 756 73 80
Hudverksta´n .............................................. 756 76 54
Husläkar Mottagning..................................544 409 20
Intermezzo ................................................. 756 92 52
Johansen Radio TV...................................... 756 64 90
Kemtvätt & Skrädderi .................................. 756 32 62
Lords .......................................................... 756 91 92
Modeva ...................................................... 756 40 09
Morten Maskin ........................................... 756 26 30
Ny Fysik ..................................................... 756 41 35
Optik .......................................................... 756 38 60
Pi Ja´s ......................................................... 756 77 65
Posten ......................................................... 756 05 39
På Håret ..................................................... 756 33 20
SEB ............................................................. 756 03 70
Skandia Mäklare ......................................... 756 20 15
Tandläkare Christina Lindgren......................756 38 80

  Tandläkare Marianne Hogstrand ................. 756 43 73
Theoklippet ................................................ 756 35 22
Vivo ............................................................ 756 32 45

Fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
Banker, Bibliotek, Apotek, Post

Näsby Park CentrumVi finns i Roslags Näsby Centrum

Juristfirman ANITA MILLER
Jur kand

Familjerätt, Arvsrätt
Fastighetsrätt m.m.
Tel: 08-792 25 50

Närhet till Roslagsbanan och buss nr 604, 614, 619 och 691.
Postkontor.

Fri parkering.
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JARLABANKEKALENDERN

Datum Lokal Aktivitet

5/2
kl 13.30

Ångaren
Väntjänstmöte.
"Glada toner". Per Sörman berättar, sjunger och
spelar bl a Dan Andersson, Evert Taube.

14/2
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten

Björn Monsén visar diabilder och berättar om
sina erfarenheter och byggnationer i tropiska
länder.

19/2
kl 13.00

Bibliotekshusets
hörsal

Månadsmöte
"Från primadonna till skurtant"
Berit Carlberg berättar från sitt liv på scenen

28/2
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten

Stig Nohrlander:
"Lätta klassiska musikpärlor".

14/3
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten Möte med deckarförfattare, Ulf Durling kåserar.

26/3
kl 14.00

Allégården Väntjänstmöte. "Glada toner om våren"
Jan Erik Åhlin, sång och musik.

4/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten

Barbro Fleege berättar: Shakespeare och andra
teaterminnen.

18/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregatten

P.O. Svensson från Myrstedts Matthörna, Täby
Centrum, berättar om orientaliska mattor.

Välkommen till våra kyrkor!
Här är det alltid något som händer!
För information ring, KYRKRÖSTEN tel 758 98 00,
Täby församling tel 638 55 00.

Svenska kyrkan i täby    www.tabyforsamling.com

 SPF Jarlabanke i Täby                  Postgirokonto 84 85 34-4
 Eskadervägen 40     Tel.756 38 75    Exp. öppen tis- och torsdagar kl 10-12
 183 58 Täby             Försäkringsfrågor besvaras av SPF  telefon 692 32 50

STYRELSEN
Ordförande, ansvarig utgivare
för Medlemsbladet Stig Nyholm  756 22 29
Vice ordförande och klubbmästare Mary Nordensvan 510 508 17
Kassör Christer Svensson   758 41 18
Sekreterare Stig Lundqvist   732 74 41
Medlemssekreterare Anne-Marie Rosell 758 20 82
Väntjänstansvarig Annagreta Hansson 758 07 31
Resor, syn, hörsel, begravning Bertil Wijk 732 74 32
Kurser Kerstin Mogård 630 06 93
Friskvård Lennart Steen 756 54 24
Brevduvor Barbro Norstedt 756 10 23
Rekrytering och annonser Torsten Uggelberg 758 07 92
Bitr. kassör Clas Mårtensson 768 68 96
Revisorer:

Carl-Johan Sidenmark 768 19 98
Anna-Britt Eriksson 756 31 31

Kommunala Pensionärsrådet, KPR:
Bo Hansson 768 55 14
Lennart Norenhag 768 81 06
Stig Nyholm 756 22 29
Thorsten Thor 756 57 03
Gunilla Waller 758 55 83

Valberedning:
sammankallande Erik Jönsson 732 35 01

Paula Lindberg 758 81 12
Gunnel Lindgren 758 31 99

Funktionärer:

Bridge Se under ”Kurser/Cirklar” sid 16-17
Promenader, i samarbete med TS Gertrud Hellberg 756 19 35
Jarladansarna, internationella danser Totto Granath 756 42 97
Tibblekortet, teater Börje Larson 756 52 21
Trafiksäkerhet Nils-Erik Westman 756 28 59
Resor, teater Paula Lindberg 758 81 12
Jabadagruppen (datorintresserade) Stig Nohrlander 758 36 82

Handarbetsträffar Ann-Marie Ekman-Engdahl 753 66 37
Torsdagsträffar på Fregatten Marianne Johansson 756 28 05
Anhörig 300 - Representant Maidi Lingheim 792 40 12



32  Nr 1-2002


