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Kära Jarlabankare
I dag är det den 17 maj och sommaren har 
kommit tillbaka efter några dagars paus. 
Har nyss återkommit från en träff med 
våra samarbetspartner i TibbleSeniorerna, 
där vi diskuteratTäby kommuns agerande 
när det gäller äldreomsorgen och den oro 
och det missnöje som kommit till ut-
tryck bland våra medlemmar. Att många 
av kommuninnevånarna är missnöjda 
med äldreomsorgen framgår av den enkä-
tundersökning som nyligen genomförts i 
kommunen. Vi var överens om att något 
måste göras. Vi återkommer till detta i nästa 
nummer. På sidan 5 kan Du läsa om frivil-
liginsatser/väntjänst.

Tänk vad det är vackert!
Efter träff en åkte jag hem och gick en 

runda i min något vildvuxna trädgård, 
som nästan bara består av träd och buskar. 
Flertalet av dessa står nu i blom. Forsythia, 
mahonia och sibirisk ärtbuske står för de 
gula inslagen, häggen, brudspirean och körs-

bärsträden för det vita medan rosenkvitten 
ståtar med sina tätt sittande tegelröda blom-
mor. Ljuvligast är kanske ändå äppelträdens 
blandning av rosaröda knoppar och nästan 
vita fullt utslagna blommor. 

Kanske beror det på tilltagande ålder att 
jag nu tar mig tid att njuta av allt det vackra 
i vår natur och framför allt det som fi nns 
på nära håll. Det kan också ha att göra med 
Bodil Malmsten och hennes bok ”Priset på 
vatten i Finistère” som jag läste för någon 
månad sedan när vår litteraturcirkel hade 
Bodil på programmet. Hon beskriver i detalj 
sitt arbete med att anlägga en trädgård vid 
det nyss inköpta huset i Finistère i Frankrike 
och resultatet av sina idoga insatser. 

Insatser av den digniteten är uteslutna för 
min del, men jag har i alla fall beslutat att i 
år skall spireorna föryngringsbeskäras efter 
blomningen. Det sa jag även förra året, men 
i år ska det ske.

I förra bladet efterlyste jag kåserier, men 
hittills lyser de tyvärr med sin frånvaro. 
Kanske kan mitt lilla försök till ett kåseri 
om trädgården få fl era att fatta pennan och 
komma med något bättre.

Hoppet är det sista som överger oss, sägs 
det och jag ser åter fram emot fl era trevliga 
kåserier eller andra inlägg att införas i kom-
mande nummer.

Att röra på sig
Två inlägg i bladet handlar om nyttan 

av att röra på sig, det ena om Panterdagen 
på Stockholms Stadion, det andra om 
aktiviteter på hemmaplan, där nästan alla 
kan delta. Läs mera om dessa på sidorna 
15 och 25. 

Varma sommarhälsningar
Mary
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En droppe i livets älv 
Har ingen kraft att fl yta själv
Det ställs ett krav på varenda
droppe;
Hjälp till att hålla de andra 
oppe!

Med denna dikt av Tage Danielsson 
inleddes en träff  med styrelseledamöter 
i SPF - och PRO- föreningarna, Röda 
korset och kommunrepresentanter i 
Täby den 10 maj. Tanken med träff en 
var att få igång en diskussion om bildan-
det av ett gemensamt forum, en parap-
lyorganisation, för frivilliga insatser för 
äldre i vår kommun, om det som görs i 
dag och framdeles. Frivilligkonsulenten 
Boel Edbom hälsade oss välkomna och 
Socialchefen Gunnar Andersson inledde 
och framhöll vikten av frivilliga insatser 
som kan sätta guldkant på äldres tillvaro. 
Han varnade oss dock för att satsa för 
mycket på en gång med risk för att 
tröttna. Den arbetsgrupp, bestående av 
representanter för de närvarande, som 
träff ats några gånger hos Boel berät-
tade om dagsläget för frivilligverksam-
heten och skissade några framtidsplaner. 
Gruppen, kalla den gärna ”paraplygrup-
pen” gavs förtroendet att fortsätta att 
arbeta med samordning av de enskilda 
föreningarnas insatser och när så anses 
lämpligt göra gemensamma satsningar.

Jarlabankes väntjänstträffar
Jarlabanke har under snart 10 år anor-

dnat sammankomster för boende på Ån-
garen och Allégården samt sedan förra 

året även för de boende på Broby gård. 
Vi har kallat dessa sammankomster för 
”Väntjänstträff ar”. Har dock förstått 
att man på sina håll har lagt en annan 
betydelse i ordet väntjänstträff . Man 
tror att det gäller träff ar för personer 
som är aktiva inom väntjänsten. Kanske 
skall vi försöka fi nna ett annat ord för 
den typ av verksamhet som vi bedriver.
Förutom till de boende på service-
husen, oavsett föreningstillhörighet, 
vänder vi oss till funktionshindra-
de medlemmar med följeslagare.
Deltagarna bjuds på kaff e med dopp 
och någon gång är doppet våfflor 
gräddade på platsen. Vid varje tillfälle 
har vi sång- och/eller musikunderhåll-
ning, ofta framförd av ”professionella” 
underhållare. En gång per år, vid sista 
sammankomsten före jul, får var och 
en av deltagarna en blomma, vanligen 
höstglöd eller julstjärna. 

Sedan sex år tillbaka är Annagreta 
Hansson ansvarig för verksamheten. 
Som hjälp fi nns ett antal frivilliga som 
alternerar vid träff arna. 

Under 2003 hade vi åtta sammank-
omster, fyra på Ångaren, två på vardera 
Allégården och Broby. Till årets sista 
träff  på Ångaren kom 70 personer. An-
talet deltagare låg i snitt mellan 50 och 
55. Sammankomsterna under 2004 
följer samma mönster och som tidigare 
sker planering i samråd med personalen 
på platsen.

fortsättning på sidan 6

Jarlabankes väntjänst
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fortsättning från sidan 5

Söndagsunderhållning
Förutom de träffar, som äger rum 
vardagar, ordnar Stig Nohrlander och 
Ingrid Dahlberg grammofontimmar 
på Ångaren en söndag i månaden för i 
genomsnitt ca 35 lyssnare.

Bingo
I samband med kommunens person-
alneddragningar i slutet av förra året up-
phörde ”fredagsbingon” på Ångaren till 
stor saknad för de boende. Personalen 
hörde av sig till oss med förfrågan om 
vi ville ta över. Tolv av våra medlemmar, 
tre åt gången, arrangerade bingo på prov 
fyra fredagar under april och maj. Drygt 
20 boende deltog varje gång och många 
av deltagarna uttryckte uppskattning. 

Fortsatta insatser
Det känns angeläget att vi fortsätter 
med såväl träff arna som bingon då dessa 
aktiviteter uppenbart både stimulerar 
och gläder deltagarna. Vi som ”ordnar” 
får också känna glädjen av att glädja 
andra.

Följande personer har hittills medver-
kat i vår verksamhet;

Väntjänstträffar
Gun Abrahamsson, Marianne Pallin, 
Astrid Berndt, Annagreta Hansson, 
Birgitta Larsson, Ulla Lindell, Astrid 
Lindström, Moana Söderlund, Karin 
Waldenström, Maud Gustavsson, Gun-
borg Blomqvist, Elisabeth Nilsson och 
Dolvy Stålfj äll.

Bingo
Rita Appelgren, Siv Bergman, Alve Borg, 
Maud Gustavsson, Annagreta Hansson,
Gun Knutsson, Lennart Linse, Ulla 
Lindell, Mary Nordensvan, Barbro 
Norstedt, Moana Söderlund, Dagmar 
von Walden Laing och Karin Walden-
ström.

Flera behövs!
Du som känner för att vid några 
t i l l fäl len göra en insats för att 
g l äd j a  and r a  hö r  a v  Dig  t i l l 
Annagreta Hansson, 758 07 31 eller 
Mary Nordensvan, 510 508 17. 

Träff med frivilliga
Måndagen den 30 augusti kl 14.00 är 
Du som vill göra en insats välkommen 
till vårt kansli för att planera höstens 
aktiviteter och dricka en kopp kaff e. 

Ett stort tack till Er alla som deltagit 
i verksamheten och en önskan om en 
trevlig sommar. 

Annagreta och Mary
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SENIORDAGEN
PÅ 

SKANSEN

TORSDAGEN

DEN 19 AUGUSTI 2004

TEMA: LIVSKVALITET

ENTRÉ FÖR PENSIONÄRER
40 KRONOR

SOLLIDENSCENEN (8)
kl. 12.00

Fanfar och välkomsthälsning av Skan-
sensprogramchef Gösta Enar.

Tal av SPF:s förbundsordförande
Barbro Westerholm

kl 12.30
Per-Olof Ehrlin sjunger till

ackompanjemang av 
Lennart Jernestrand

SOLLIDENSCENEN
kl 13.30 - 15.00

Scenshow
Leif Kronlunds storband

Mia Poppe
Magnus Härenstam
Pernilla Wahlgren

Regler för Vänmedlem

Under många år har det varit möjligt 
att bli s.k. vänmedlem i Jarlabanke. 
Vi har tidigare inte haft några klara 
skrivna regler för vad som gäller för 
vänmedlemskap. I enlighet med för-
slag från distriktet har nu styrelsen 
fastställt följande:

Person som tillhör en annan SPF-
förening och som till denna betalar 
full årsavgift kan bli vänmedlem i 
Jarlabanke för samma år. Vänmedlem 
erhåller Jarlabankes medlemsblad 
samt har rätt att deltaga i förening-
ens arrangemang och aktiviteter men 
saknar rösträtt. Vänmedlem redovisas 
inte i medlemsstatistiken till distriktet 
respektive förbundet. Någon avgift 
för vänmedlem erläggs inte heller till 
distrikt eller förbund. Vänmedlem kan 
inte teckna förbundsförsäkring via 
medlemskapet i Jarlabanke.

Det finns flera SPF-föreningar 
som har vänmedlemskap. I princip 
tillämpar man då samma regler. Ge-
nerellt gäller också att årsavgiften för 
vänmedlemskap alltid skall betalas 
direkt till den förening där man 
önskar bli vänmedlem.

Medlemsavgiften för vänmedlem 
i Jarlabanke är för närvarande 50 
kronor per år. 
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www.svenskfast.se

Välkomna till vår Bobutik i Täby Centrum, plan 3 (mittemot Clas Ohlsson).
Öppet: mån-tor 9-18, fred 9-17, lörd 11-15 samt sön 12-15

Storgatan 302, Box 1548, 183 15 Täby

Telefon: 08-638 05 00

Välkomna!

Fri fl yttstädning
Kostnadsfri värdering

Deklarationshjälp

Vi har 25 års erfarenhet av försäljningar i Täby och har
vårt kontor beläget i Täby Centrum med

bästa affärsläge.

Vi erbjuder. . .
– Marknadens mest kraftfulla exponering av Er bostad.
– Enda mäklarföretaget som enbart arbetar med
 försäljningar i Täby.
– Försäkring mot dolda fel ”Varudeklarerat”.
– En trygg försäljning och ett personligt engagemang.

Låt oss alltid lämna en offert på 
försäljningen,

så är du på den säkra sidan!

Medlemserbjudande för:
Jarlabanke och Tibbleseniorerna
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Sista 
handarbetsträffen
Den 14 maj avslutades en verksam-
het som har pågått under många år. 
En liggare där de närvarande vid 
varje träff  sedan januari 1995 fi nns 
noterade fi nns nu på kansliet. Del-
tagarantalet har som högst varit tju-
go. Verksamheten bedrevs onsdagar 
fram till oktober 2000 i dåvarande 
Jagaren i Näsbyparks centrum. 
Förändringar inför husets ombyg-
gnad ledde till att onsdagsträff arna 
blev fredagsträff ar och fl yttade till 
våra lokaler Eskadervägen 40.

I sista träffen och avslutning-
slunchen den 14 maj deltog Britta 
Johansson, Birgit Agardh, Ingrid 
Rudolphi, Ingrid Malmer, Dolvy 
Stålfj äll och Anne-Marie Ekman 
Engdahl. Anne-Marie har sedan 
maj 1999 ansvarat för verksam-
heten. Det var då Marianne An-
dersson slutade för att övergå till 
en verksamhet på Överjärva gård. 
Gården där Marianne föddes och 
som ägdes av Solna Stad och drevs 
av Kulturlandskaparna i Stock-
holms län. Med sina kunskaper 
som textillärare var Ann-Marie en 
lämplig efterträdare och hennes 
insatser har varit mycket uppskat-
tade, vilket avskedspresenten från 
de närvarande vittnade om. "Jarla-
banke" tackade med blombukett, 
en ros per år.

Mary

Dalhalla

Engsö Slott

Övriga aktuella utfl ykter 

30/7  Porgy and Bess 2 dgr 2610 kr
14/8  La Bohéme 2dgr 2510 kr

4/9  Fyrverkerikonsert 2 dgr 2330 kr

11/8  Fläskkvartetten
20/8  Viktor Ryabchikov, piano som 

bl a kommer att spela verk av
Anatoli Liadov

25/8  Engsö slott. 
Ewa Dellow Österberg Cabaretsång, 

läckra, häftiga och roliga sånger 
av bland andra Kurt Weill, 
Jaques Brel och Cornelis
3/9  Peter Harrysson med 

programmet I döda poeters sällskap
28/10 Kandelabervandring

26/11, 27/11, 28/11 Julmarknad

12/6, 25/9 Albertus Pictor Norra turen
3/7  Sankt Anna o Gryts skärgårdar

med Söderköping, Gusum och Herrbo-
rum

31/8 Fyra kyrkor i Östergötland
9/9 Helsingfors Konstresa

16/9  Finsta o Heliga Birgitta
25/9  Poul Bjerre

13/10 Samma Gud
16/10  Albertus Pictor Södra turen
2/11, 4/11  Konstparadiset. Teater i 

Falun.
5/1 Norrköping trettondagsafton

med konsert och bal
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Arvsärenden, gåvor,
testamenten, 
boutredningar, bouppteckningar, 
bodelningar och övrig familjerätt. 

Fastighetsrätt, skadeståndsrätt 
och brottmål.

HANS ÖBERG ADVOKATBYRÅ AB

Funderingar eller problem

Enhagsslingan 23, 187 40 Täby. Hemsida www.oberg.nu
Telefon 08 768 08 85
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När behovet uppstår
känns det tryggt att
veta att kommunens
hemtjänst kan vara
till stöd och hjälp

Hemtjänsten i Täby kan hjälpa dig med göromål i hemmet, som Du har svå-
righeter att klara av med egen kraft.
Det kan till exempel gälla:

• Personlig omvårdnad
• Städ- och tvättarbete
• Hushållsgöromål
• Stöd vid inköp, vi kan även komma hem med varm mat

Vi fi nns för dig som behöver hjälp dag/kväll samt helger.
Vi fi nns tillgängliga i hela kommunen som har följande indelning:

För att få hemtjänst kontakta kommunens äldre- och 
handikappenhet.  Tel 08-768 90 00

Omr. 1 Grindtorp, Ella/Skarpäng, Roslags-Näsby, Näsbydal tel. 768 93 31 

Omr. 2 Kyrkbyn, Ensta, Vallatorp, Gribbylund, Hägernäs och Viggbyholm-
tel. 768 95 14 

Omr. 3 Näsby Park, Lahäll, Fregatten, Norskogen, Eskadervägen, Kryssar-
vägen tel. 756 85 75 

Omr. 4 Storstugan, Åkerbyvägen, Gustav Bergs väg, Värmevägen, Mark-
nadsvägen och Biblioteksgången tel. 768 99 26 

Omr. 5 Eskadervägen 1-3 tel. 756 01 10

Ni kan känna Er trygga. Vi har lång erfarenhet och god kompetens.
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RESOR OCH UTFLYKTER

När detta medlemsblad kommer ut, 
går en förväntansfull grupp resenärer 
och väntar på att åka på Norrländsk 
Vildmarksresa den 14 juni, men även 
senare i sommar fi nns möjlighet att 
deltaga i någon av nedanstående, 
omväxlande utfl ykter.

ROSENDALS SLOTT
Slottet byggdes 1823-27 som Karl 
XIV Johans lustslott. Arkitekten 
hette Fredrik Blom och slottet var ett 
monteringsfärdigt trähus, som kläd-
des med reveteringstegel. Rosendal 
är ett fantastiskt empireslott och det 
bästa exemplet på Karl Johan-stilen i 
Sverige. Det är trevligt med en prom-
enad på Djurgården och onsdagen 
den 7 juli får var och en ta sig till 
slottet på egen hand. Den vackraste 
vägen är nog från Nordiska museet 
utefter Djurgårdsbrunnsviken. Till 
Nordiska museet kommer man lätt 
med buss 44 från Östra station. 
Sommartidtabellen på Roslagsbanan 
är ännu ej publicerad, men om man 
åker från Täby centrum 11.30 eller 
11.45 bör man hinna till slottet. Vi 
planerar att delta i en guidad visning 
kl 13.00 och efter visningen fi nns 
möjlighet att dricka kaff e eller äta 
lunch i Rosendals Trädgårdar. Kom 
litet före 13.00 eftersom entréavgift 
50:- måste lösas i särskild kassa före 

guidningen. Ingen föranmälan.

ERSTA DIAKONISÄLLSKAP 
(tidigare Ersta Diakonissanstalt)
Onsdagen den 11 augusti kl 14.00 
föreslår vi ett besök i Ersta museum, 
inrymt i porthuset från tidigt 1700-
tal tillhörande Ersta malmgård. Med 
interiörer och bildskärmar visas dia-
konins betydelse för utvecklingen av 
den svenska sjuk-och socialvården. 
Vi får en guidad visning av museet 
och kan sedan titta på kyrkan och 
njuta av den vackra utsikten. Kaff e 
kan vi dricka på Café Ersta, som har 
öppet till kl 17.00. 

Föranmälan till Paula tel 758 81 
12 eller Bertil 732 74 32 eftersom 
antalet besökare är begränsat till 20 
personer. Besöket kostar 50:-/person 
och betalas vid ingången. Samling 
alltså några minuter före 14 vid 
det gamla valvet Erstagatan 1 vid 
Fjällgatan. 

NARVA, EN RESA I KARL XIIs 
FOTSPÅR
Den 19-24 september gör vi en 
6-dagarsresa till Stormaktstidens 
Sverige och den intressanta gräns-
staden Narva. Med Erling Glantz, 
en kunnig svensk, som bor i Tallin, 
får vi uppleva historien, de blodiga 
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slagen och den kvarstående svenska 
kulturen. Vi bor i Narva 2 nätter 
på ett SPA-hotell med ett utbud till 
priser långt under vad vi är  vana vid 
i Sverige.

Dag 1: M/S Regina Baltica avgår 
från Frihamnen kl 18.00. Samling 
kl 17.00 i Tallink terminalen för 
utdelning av biljetter.  Resan inleds 
med buff émiddag.

Dag 2: Tallin-Narva. Efter an-
komst till Tallin åker vi med buss 
mot Narva och under färden besöker 
vi fästningsverk, vattenfall och 
krigsskådeplatser. På kvällen tar vi 
in på vårt SPA-hotell vid Jöesuu, 
en 7 km lång sandstrand vid Finska 
viken. Gemensam middag. Under 
vistelsen i Narva har vi fri tillgång 
till hotellets pool och bastu samt en 
behandling.

Dag 3: Historiens Narva & SPA. 
Vi gör en guidad tur i Narva, ”Sveri-
ges andra huvudstad” och besöker 
museet där vi avslutar ”slaget vid 
Narva”. Efter lunch är eftermiddagen 
fri för egna upplevelser. Gemensam 
middag.

Dag 4: Narva-Tallin. Bussen går 
tillbaka till Tallin och under färden 
blir det besök i ett levande nunne-
kloster och lunch. Incheckning på 
vårt hotell och därefter en färg-
sprakande folkloreuppvisning med 

middag.

Dag 5: Guidad visning av Tallin 
med omnejd. Lunch i ”gamla stan” 
och sedan shopping i någon av de 
prisvärda marknaderna i Tallin. Vi 
går ombord på vår båt för hemfärd 
och äter där en gemensam à la carte-
middag.

Resan kostar 3.800:- (enkelrums/
hyttillägg 800:-). I priset ingår del i 
insides tvåbäddshytt med frukost, 
en buff é- och en à la carte-middag, 
tre övernattningar i Estland med 
del i dubbelrum och helpension, en 
behandling på SPA i Narva. Blir det 
stor överteckning kan resan göras 
om vid ett annat tillfälle men till det 
ordinarie priset 4.500:-/person. 

Anmälan till Paula eller Bertil 
senast den 6 augusti, men då skall 
också en anmälningsavgift på 250:-
/person vara inbetald till Jarlabankes 
postgiro 84 85 34-4. Vid avbokning 
efter den 13 aug gäller allmänna re-
sevillkor dvs det kostar mer ju senare 
man avbeställer. Kolla avbeställ-
ningsskyddet. Resten av resans pris 
3.550:- inbetalas till Jarlabankes 
postgiro senast den 13 augusti. Fort-
farande gäller Estlands egen valuta, 
om ni vill göra egna inköp. Estland 
är ett billigt land.

Bertil Wijk
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HÖSTPROGRAM
Respektive ledare informerar om och 
tar emot deltagaravgifter i förekom-
mande fall.

Jarladansarna
Kom och pröva med oss på Ångaren på 
måndagar kl. 10.00 - 12.00 med början 
den 13 september. 
Att dansa är nyttigt både för kroppen 
och knoppen! Vi lär oss internationella 
danser från när och fj ärran. Vals, tango, 
polka, hambo, schottis, contradans och 
LineDance. Plats fi nns för fl er medlem-
mar. Ring för mer upplysning till
Toto Granath, 756 42 97

Square Dance
Dansen fortsätter i höst med en 
provapådag torsdagen den 9 septem-
ber. 
Ring för vidare upplysningar till
Birgitta Larsson, 756 45 14
Per Jödahl, 756 23 25

Gymnastik
Gymnastiken avslutades den 27 april 
och börjar igen tisdagen den 7 septem-
ber, som tidigare med två grupper: kl 
08.10 samt 09.00. För information ring 
Marianne Johansson, 756 28 05

Vattengymnastik
Vattengymnastiken i Tibblebadet till-
sammans med TibbleSeniorerna börjar 
igen fredagen den 24 september kl 
11.00. Kostnad 300 kr för 10 gånger.

För ytterligare information ring Birgit 
Carnby, 510 134 44 eller Tibblebadet, 
768 98 09.

Promenader
Vi promenerar tillsammans med Tibble-
Seniorerna måndagar och onsdagar kl 
9.30 och utgår från Täby Centrum. För 
information ring
Karl-Åke Nilsson 768 58 50 och Laila 
Larsson 768 36 18.

Stavgång  
Barbro Bjerlöv från TibbleSeniorerna 
har stavgång med instruktion vid En-
sta Krog fredagen den 24 september 
kl 10.15 och även de följande två 
fredagarna. För information ring 732 
75 88.

Du kan även pröva på stavgång på 
måndagar vid Ensta krog. Från kl 10.00 
fi nns möjlighet att hyra stavar på Fri-
luftsfrämjandets expedition och att få 
instruktioner om tekniken.
För information ring Lennart Steen 756 
54 24.

Hjärt- och lungräddning 
Kurser anordnas om efterfrågan fi nns. 
För information och anmälan ring 
Lennart Steen 756 54 24.

FRISKVÅRD
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Var rädd om Dig
så länge Du har Dig
Stillasittande är en av de stora riskfaktorerna för alla åldrar. Och ju äldre 

man blir desto viktigare är det att röra på sig. Men man behöver ju inte 
ta i så hårt om man inte vill. Även s k lågintensiv träning har visat sig 
ha eff ekt. Det är också viktigt att man tränar någorlunda regelbundet. 
Det svåra kan vara att komma igång om det var längesedan sist. Det tar 
emot, man kommer sig inte för. Bara man väl kommer igång kan det bli 
en god vana.

Kan bli riktigt roligt.
Till hösten startar vi ett träningsprogram som borde passa de fl esta. 

Det spelar ingen roll om Du är halvproff s eller nybörjare, var och en får 
genomföra det på sitt eget sätt och vara sin egen kontrollant. Och det 
gäller bara sex veckor. Det är lagom lång tid för att komma igång så att 
fortsättningen går av bara farten.

Så här är det tänkt.
Med nummer 4 av medlemsbladet, som kommer i september, får Du 

ett startkort. Det är inte så märkvärdigt som det kanske låter. Varje gång 
Du gör någonting; promenerar, simmar, gymnastiserar eller spelar det ena 
och det andra, ritar Du ett streck i startkortet, d v s Du får en poäng. Du 
får bara räkna två poäng per dag även om Du ägnar Dig åt fl er aktiviteter. 
Åtta grenar är upptagna i startkortet. På ett par tomma rader kan Du 
själv fylla i andra aktiviteter. Vad Du gör spelar ingen roll, huvudsaken är 
att Du gör någonting och tycker att det är roligt. Att plocka lingon eller 
svamp kan bli en rejäl promenad. Dåligt samvete för att man missat en 
eller annan gång skall man inte ha.

När de sex veckorna är till ända skickar Du startkortet till Jarlabankes 
kansli, som räknar ihop Dina och alla andra medlemmars poäng. Hur det 
gick får vi läsa i ett senare nummer av medlemsbladet. Kanske namnges 
en eller annan som varit särskilt fl itig.

fortsättning på sidan 16
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08-15 95 75 www.ekmanbuss.se

15/6-17/7-26/8 Visingsö   680:-
10/7-1/9  Göta Kanal  (juli 780:-)  680:-
24/7-8/9  Carl Larsson-gården  600:-
31/7   Kinda Kanal   690:-
6/8   Den Svenska Hurtigrutten 590:-
31/8   Whisky och Järnvägar  690:-

Åland / Höga Kusten / Dalsland / Skagen
Detta är ett urval av våra resor - Ring för katalog

BOKA DIN RESA TILL SOMMAREN

fortsättning från sidan 15

Inte bara vi.
Om sanningen skall fram så är det inte Jarlabanke som har kläckt den här 

idén. Alla de 81 föreningarna i SPF Stockholmsdistriktet, liksom övriga 
SPF-föreningar i Sverige, skall hålla på med det här. "Motionstävling" 
kallar distriktets friskvårdskommitté evenemanget. De föreningar som 
fått ihop fl est poäng i förhållande till medlemsantalet får pris.

Att få pris kan vara roligt, men det är inte särskilt viktigt. Det viktiga 
är att må bra. Använd kroppen ofta, det är bra för hälsan!

Mary Nordensvan     Alve Borg
08-510 508 17     08-756 26 27
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Alla kan drab bas av olycks fall i hem met! 
Vem uppmärksammar dig en sam bo en de om 
du inte kan nå telefonen och kalla på hjälp? 
jo,

Ve te ran ring en!
Att anlita Veteranringen kostar ing en ting.
För ytterligare information, RING
Monica Höglund tel 732 64 36 kl 8 - 9
Barbro Ekroth tel 732 75 38 kl 9 - 10
Kerstin Norberg tel 756 22 37 kl 9 - 10

SJUNG I KÖR !

Man kan sjunga för man är glad 
eller för att bli glad. Att sjunga i 
kör inbjuder till detta.
”Jarlabankes egen kör, Sorlet”, 
upphörde för ett par år sedan. 
Några av Jarlabankes medlem-
mar sjunger i kören Old Singers, 
som nu behöver förstärkning, 
speciellt av herrar. Kören övar 
på Kullagränd en gång i veckan 
under ledning av Barbro Netin 
Olofsson, som är sångpedagog 
och sångerska.
Du sångare, som är intresserad 
kan få mer information av Ing-
egerd Fröberg, tel. 756 2051 och 
Ulla Westman, tel. 756 2859. 
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3 tim mars fri parkering. Nära till bussar och Ros lags ba nan

APOTEK Apoteket Skeppet   756 51 51
BANK SEB 756 03 70
  Svenska Handelsbanken 756 73 80
BLOMSTERHANDEL Näsby Parks Blomsterhandel 756 33 21
  Täby Blomsterbar 446 15 50
BOKHANDEL/KONTORSMATERIEL Näsby Parks Bokhandel 756 36 30
DAGLIGVAROR, LIVSMEDEL SABIS Vivo 544 43 170
  Daisy´s & Chammas livs 756 62 77
  Näsby Kaffe & Te 630 08 30
  Näsby Hund & Kattfoder 630 08 30
DAMMODE Axara 590 73 425
  Intermezzo Boutique  756 92 42
FASTIGHETSMÄKLARE Kerstin Nordström Fastighets KB 756 30 32
  Skandia Mäklarna AB Täby 756 20 15
FRISÖR På Håret 756 33 20
  Theo Klippet 756 35 22
HUD, FOT- OCH KROPPSVÅRD A-L Massage & Friskvård 756 45 11
  Harmoni fotvård 630 00 75
  Hudverkstan 756 76 54
  Ilterkliniken (Hårtransplantation) 756 00 55
  Näsbyparks Fotvårdsklinik 756 18 11
HÄLSOKOST Hälsobutiken Life 756 01 40
INREDNING, PRESENTER ha HEMMA 732 46 40
  Lords Inredningar 756 91 92
  PiJa´s Country House 756 77 65
  Presentpalatset 756 65 15 
  RUM 16 756 80 50
KONDITORI Parkkonditoriet 756 41 00
LÄKARE Barnhälsan 756 05 91
  Näsby Parks Husläkarmottagning 544 40 920
MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskola 732 00 59
MÅLERI Britab AB 070-696 03 10 
OPTIKER Näsby Park Optik 756 38 60
ORGANISATIONSKONSULTER Rationell Företagsplanering 544 40 490
POSTEN Sabis/Posten Näsbypark 544 43 170
SVENSK KASSASERVICE Posten Näsbypark 756 05 39
PRESSBYRÅ Pressbyrån Näsbypark 756 43 25
PSYKOTERAPI Marianne Bauer, leg psykoterapeut 630 05 09
RESTAURANG Restaurang Jagaren 732 75 70
  Steaks & Bar 756 01 03
RÖDA KORSET Kupan 756 20 60
SJUKGYMNASTIK OCH FRISKVÅRD  Ny Fysic Center 756 41 35
  Eva Mårder 756 54 47
SKOMAKERI & NYCKELSERVICE  Näsby Park Sko & Nyckelservice 756 89 92
TANDLÄKARE Marianne Hogstrand 756 43 73
  Christina Lindgren, M. Barholm 756 38 80
  Joanna Radberger 768 52 48
TVÄTT OCH SKRÄDDERI Näsby Parks Kemtvätt o Skrädderi 756 32 62
VIDEO Näsby Park Video 732 63 30
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Parkkonditoriet
Samma ägare som i tidigare lokal

Öppet: vardag 7  -  18

lördag 9  -  16

söndag 9  -  16

Goda bakverk och matbröd. Även smårätter serveras. Smörgåstårta och land-
gång på beställning. Egen tillverkning. 

Näsby Park Centrum Tel: 08 - 756 41 00

Glasögon
-  synundersökning  -

Måndag-Fredag 08.00-18.00
Lördag 10.00-15.00

Månd-Fred 10.00-18.00
Lördag 10.00-15.00

Butikens öppettider: Beställ tid på
 tel. 756 38 60
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SURSTRÖMMINGSVÄNNER!

Torsdagen den 30 september kl 18.00 är det dags igen för 
den årliga surströmmingen. Priset blir 120 kronor som be-
talas på plats. För detta får man surströmming (eller inlagd 
sill), mandelpotatis, tunnbröd, lök, ost samt kaffe med kaka. 

Snaps kan köpas på plats till självkostnadspris.

Och platsen, jo, som vanligt Hönshuset på Karby gård. 
Dit kan man ta sig med buss 610 eller 611. Det fi nns också 

parkeringsplatser om Du vill ta med Din bil.

Anmäl Dig senast den 23 september till Lennart Linse, 758 
98 80 och meddela samtidigt om Du vill äta surströmming 

eller sill.

Vi måste vara lika tillmötesgående mot en människa som mot en tavla 
som vi dock gärna ger förmånen av ett fördelaktigt ljus.

Emerson
Man är ung så länge man ännu kan lära sig något, anlägga nya vanor
och tål att bli motsagd

 Ebner-Eschbach

Hämtat ur ”Bra sagt, en antologi av Kjell Hjern, Svalan 1964:
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Grupp I samlas kl 13.00 torsdagarna den 
23 september, 14 oktober, 11 november 
och 2 december.
Grupp II samlas kl 14.00 torsdagarna den 
30 september, 21 oktober, 18 november 
och 9 december.
För ytterligare information kontakta Paula 
Lindberg, 758 81 12

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sin verksam-
het. Höstens första träff  äger rum tisdagen 
den 21 september kl 17.00-19.00 på Jarla-
bankes kansli, Eskadervägen 40.
Kostnaden beräknas uppgå till 100 kr per 
person. Var och en tar med sig 4 vinglas.
För information kontakta Anne-Marie 
Rosell, 758 20 82.

Höstprogram

Respektive ledare informerar om och tar 
emot deltagaravgifter i förekommande fall.

Engelsk Konversation 1
Befintlig grupp fortsätter på fredagar kl 
14.00-15.30
Lokal: föreningens kansli, Eskadervägen 
40.
Ledare: Barbro Fleege, 756 68 55 

Fransk Konversation
Onsdagar kl 09.30-11.00 med början den 
29 september. 
Ledare: Gunilla Th ermænius, 756 03 93 
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen 20     
 

Litteraturcirkel I     
Cirkeln fortsätter på tisdagar kl 14 - 16 med 
början den 14 september.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För information kontakta Ingegerd Fröberg 
756 20 51 eller 
Maidi Lingheim, 792 40 12

Litteraturcirkel II
Denna cirkel möts en tisdag i månaden kl 
09.30. 
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen 20.
För information om dagar och program 
kontakta Per Jödahl, 756 23 25 eller 
Monica Höglund, 732 64 36

Teaterkunskap:
Ledare: Margareta Broberg 
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.

KURSER/CIRKLAR

Bridge
Sommarbridge

Lokal: Ångaren
Måndagar kl 14.00 med början den 21 
juni. 
Anmälan till Paula Lindberg, 758 81 12.

Lokal: Viggbysalen.
Onsdagar kl 15.00 med början den 9 juni.
Anmälan till Lilian Simm, 756 45 79.

Lokal: Kometvägen 11, Grindtorp.
Onsdagar kl 19.00 med början den 2 juni.
Anmälan till Jan von Axelsson, 756 16 18

Torsdagar kl 15.00 med början den 3 juni.
Anmälan till Gisela Falk, 511 730 44.
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KRÄFTSOPPA ur "Så ska det smaka" av Peter Harrysson

2 msk margarin
2 stora morötter
2 msk vetemjöl
1 lit. vatten
2 fi skbuljongtärningar
400 gr kräftost
1 burk kräftstjärtar  200 gr
2 dl crème fraiche
svartpeppar, dill

Grovriv morötterna och fräs dem tillsammans med margarinet och vetemjölet i en kas-
trull.

Späd med vatten och tillsätt sedan buljongtärningarna och lite svartpeppar. Låt bland-
ningen puttra en stund.

Tillsätt kräftosten, crème fraichen och dillen. Låt det puttra en stund till.

Lägg nu i kräftstjärtarna och rör runt, så att allt blir genomvarmt.

Soppan är färdig.

Gott bröd och halvtorrt vin hör till.

Visst är det gott med vin till maten
om man har något gott på faten !

Efter ett upprop i vårt medlemsblad är vi nu ett 20-tal medlemmar som träff as 
3 – 4 gånger per termin för att tillsammans provsmaka och lära oss om viner.  
Några gånger har vi haft besök av ”kunniga” som delat med sig av kunskaper 
om mat och viner. Vanligtvis gör vi dock så att två i gruppen köper tre à fyra 
olika sorters vin och berättar om vinernas ursprungsland varefter vi provsmakar 
och diskuterar. Vi har funnit att en del viner är väldigt prisbilliga i förhållande 
till smaken. Många gånger har vi konstaterat att vi har annan uppfattning än 
Systembolagets vinprovare.  Vi har också  pratat om samspelet  mellan maträt-
ter, kryddor och olika sorters vin.  Senast provade vi viner från Argentina och 
Australien. Ingrid Johansson och Astrid Möller var kvällens värdar och de gav 
oss också receptet  på en god kräftsoppa. 

Birger Fröberg
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UNDERHÅLLNING
”Pensionat Loppan” 
Hågelbyparken, 30 juni – 20 
augusti
Ett lustspel med sång och dans i 40-tals-
miljö. SPF-medlemmar betalar 120 kr 
per biljett (ordinarie pris 160 kronor). 
Föreställningar: måndag, onsdag och 
fredag kl 19:30, söndag kl 15:00. Biljet-
ter kan beställas på telefon 08-571 44 
151 eller 070-305 40 80. Ange vilken 
SPF-förening du tillhör.

”Csárdásfurstinnan” – 
Boulevard Teatern, från den 24 
oktober
Operett av Émmerich Kálmán. Pen-
sionärspris 220 kr per biljett (ordinarie 
pris 270 kr). Dagföreställningar: tisdag, 
torsdag och fredag kl 13:00, lördag och 
söndag kl 14:00.

Biljettkassan är öppen från den 1 ok-
tober dagligen kl 12:00 – 18:00, telefon 
08-642 98 00.

ÖVRIGT
SPF:s medlemsförsäkring i 
Skandia.
Mötesförsäkring då du deltar i SPF-
möte eller vid resa till eller från möte 
eller deltar i annat arrangemang som 
anordnas av SPF-distrikt eller SPF-
förening. Försäkringen gäller även vid 
oavlönad hjälp s k Väntjänst förmedlad 
genom SPF-förening.

Individuell livförsäkring och olycks-
fallsförsäkring kan tecknas separat.

Länsförsäkringar, Stockholm 
SPF-medlemmar inom Stockholmsdi-
striktet erhåller 10 % rabatt på grund-
försäkringspremien på: Hemförsäkring, 
Hem- och Bostadsrättsförsäkring, Villa- 
och VillaHemförsäkring, Fritidshusför-
säkring, Båtförsäkring och tilläggsför-
säkring samt Allrisk för lösegendom.

Ring 08-562 833 00 om du vill vet 
mer.

Begravningsbyråerna Ignis och 
Alfa
Ignis lämnar 10 % och Alfa 20 % rabatt 
på priser, exkl. moms, på begravning-
stjänster enligt ordinarie prislista. 

Svensk Fastighetsförmedling
Kostnadsfri värdering samt 20 % rabatt 
på ordinarie arvode. 

AuktionsHuset Metropol
Kostnadsfria värderingar och hembesök 
inom Stockholms län samt 20 % rabatt 
på ordinarie försäljningsprovision. 

Medlemsförmåner 2004
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Ring Pantergruppen 08-555 224 08 
eller 555 224 06, 03. Det fi nns också 
broschyrer på SPF Jarlabankes kansli, 
Eskadervägen 40, 08-756 38 75. I bro-
schyren står det också om panterdagar 
i Mariehamn, Oslo och Aalborg. Och 
om Pantersvingen - unika golfresor för 
55+.

Ju äldre man blir desto viktigare är det 
att röra på sig.

Alve Borg

Fest, fl aggor och fanfarer på Stadion den 4 sep.

Det är åter dags för den stora mo-
tionsdagen på Stockholms Stadion för 
oss äldre - Panterdagen. Det är gratis 
inträde på Stadion som öppnar portarna 
klockan 09.30 och har öppet till sena 
eftermiddagen. Det fi nns mycket att 
vara med på: gympa, stavgångskurs, tip-
spromenad, hälsotält med gratis tester, 
friskvårdstält med kostråd, underhålln-
ing med allsång, rea på kvalitetskläder, 
försäljning av nydesignad secondhand-
kollektion. Vi kan också prova på att 
arbeta med keramiklera. Och, inte att 
förglömma, det blir världens största 
utomhusbingo med Loket.

Själva huvudevenemanget är Panter-
loppet då man med nummerlapp på 
bröstet men utan tidtagning går, lunkar 
eller springer i sin egen takt ute i vackra 
Lill-Jansskogen. Många använder rul-
lator. Eller rullstol. Det finns olika 
sträckor att välja på mellan 3 km och 
10 km. Det fi nns också en tävlingsklass 
för den som känner för det. Start och 
mål på Stadion.
Anmäl nu, åk billigt till Tallin.

Det mesta inne på Stadion är gratis. 
Att delta i Panterloppet kostar 150 
kronor för medlemmar i SPF och andra 
pensionärsorganisationer. Då ingår star-
tavgift, frukt, dryck och medalj till alla. 
Den som anmäler sig och betalar före 
den 30 juni 2004 får köpa en kryssning 
inkl hytt till Tallin för 2 personer för 200 
kronor per person. Ordinarie priset är 
630-750 kronor.

Börja med att skaffa broschyr för 
Panterdagen! 
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Månadsträffar
OBS! Höstens månadsträff ar äger rum 
i bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 
14, plan 3 (hiss fi nns) och som tidigare 
serveras kaff e.

Möt Mälardrottningen i ANITA 
KÖNIGS gestalt tisdagen den 28 
september kl 13.00, höstens första 
månadsträff .

Anita König har i många år arbetat som 
skådespelerska, hennes specialitet är 
folkbildande teater med dramatisering 
kring författarliv som Moa Martinsson, 
Selma Lagerköf m fl . Hon är också känd 
för sina dramatiska bussrundturer i 
Stockholm med omnejd.

Anita Königs paroll är kunskaps-
förmedling på ett underhållande sätt och 
sist men inte minst, Anita König är årets 
Moa Martinsson-stipendiat.

Obs!  Till kaff et serveras smörgåsar och 
kakor.

Tisdagen den 19 oktober kl 13.00 träf-
far vi musikanten HASSE LIND, som 
då kommer att spela och sjunga visor av 
Allan Edwall - poetiska kommentarer till 
livet i Sverige, burna av geniala melodier, 
humor, vemod och engagemang.

Glöm inte bort att den da´n har Jarla-
banke också sitt höstmöte.

TRÄFFAR

Tisdagen den 16 november kl 13.00 
har väl alla redan reserverat för årets 
sista månadsträff då JOHN POHL-
MAN - en av våra kära "vädergudar" 
besöker oss. Mer härom i kommande 
medlemsblad.

Torsdagsträffar
Träff arna inleds alltid med kaff e och 
dopp följt av någon programpunkt.
Torsdagen den 16 september börjar 
höstprogrammet och då kommer 
musikprofessor Hans Åstrand - välkänd 
sedan fl era tidigare framträdanden - att 
presentera ett program med titeln: "4 
ESS i svensk musiklek".

Se för övrigt Jarlabankes kalender på 
näst sista sidan i medlemsbladet.
 Ansvarig: Marianne Johansson, 756 
28 05.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för speci-
ellt inbjudna från servicehusen samt 
funk tions hin dra de medlemmar med 
följeslagare. 
Programmen fi nner Du i Jarla banke -
ka len dern på näst sista si dan.
Ansvarig: Annagreta Hansson, 
758 07 31

Läs på sidan 9 om 
Sista handarbetsträff en
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  SPF:s Faktablad
Sveriges Pensionärsförbund ger då och då ut ett informationsblad, Faktablad, som skall 
ge SPF:s medlemmar saklig information i aktuella frågor. Faktabladen fi nns tillgängliga 
på Jarlabankes kansli där intresserade kan ta del av dessa eller få en kopia. På internet 
kan man också hitta faktabladen via på Förbundets webbsida. De olika Faktablad som 
nu fi nns är:

 1. Överklagande av kommunala beslut, Förvaltningsbesvär, 
  Laglighetsprövning, Domstolstrots och lagtrots (november 2000)
 2. Detta faktablad är under omarbetning då nya regler för tillgänglig-
  heten inom sjukvården håller på att genomföras
 3. Färdtjänsten (november 2000)
 4. Tandvårdsstöd (mars 2001)
 5. Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården (mars 2001)
 6. Bostadstillägg för pensionärer (mars 2004)
 7. Pensionsberäkning för 2004 (december 2003)
 8. Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten samt skattereduktion och 
  grundavdrag 
  (februari 2004)
 9. Avgifter inom äldreomsorgen (februari 2004)
 10. Förändringar inom Posten (april 2002)
 11. Läkemedelsförmåner (april 2002)
 12. Förbättrat tandvårdsstöd (oktober 2002)
 13. Våld mot äldre (oktober 2002)
 14. Anhörigvård (oktober 2002)
 15. Gratis vaccination mot infl uensa (oktober 2002)
 16. Våld i vården (mars 2003)
 17. Läkemedelsgenomgångar – en metod att förbättra läkemedels-
  användningen för personer i särskilt boende (mars 2003)
 18. Invandrare i äldreomsorgen (november 2003)
 19. Rehabilitering (april 2004)
 20. Prioritering inom vård och omsorg (januari 2004)
 21. Änkepension enligt övergångsbestämmelserna från 1998 
  (oktober 2003)
 22.  Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn (oktober 2003)
 23. Skatteregler för SPF:s föreningar och distrikt (december 2003)
 24.  Styrelseledamots juridiska ansvar (januari 2004)
 25.  Inkontinens – utredning, behandling och information 
  (december 2003)
 26. Om läkemedelsförmånsnämnden (februari 2004)
 27. Arvs- och gåvobeskattning (februari 2004)
 28. Boende för äldre (april 2004) 
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MEDICINSK FOTVÅRD

Ulla Lund
Anita Trägårdh

Tel 768 32 59

Kullagränds servicehus
Åkerbyvägen 1 nb, Täby

Bridget Holmberg
Zonterapi

Tel 758 99 76

Öppet: Måndag-Fredag 10 - 18
Lördag 10 - 16
Söndag 11 - 16

Handelsträdgården i Ella AB
Ellagårdsvägen 40, 187 45 TÄBY

Tel. 08-792 29 20 • Fax 08-768 
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Medicinsk Fotvård
Sel ene-Kli ni ken 
Tel 792 11 44 
Roslags Näsby Cen trum, Kors vä gen 22, Täby.
Lena Ahlgren
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Vi fi nns i Rösjö Cen trum

Din ICA-handlare Christer Berg

Tel 08-758 93 13
Öppet alla dagar 9 - 21

Nära till buss 611, 613, 617, 690 och 695.
Fri parkering.

PIZZERIA   SALLADSBUFFÉ   GATUKÖK

RÖSJÖ
Rösjö Centrum, Telefon 792 06 70

Betalning även med bankkort och rikskuponger
ÖPPETTIDER

Måndag-Torsdag 10.30-22.00  Fredag 10.30-23.00
Lördag 12.00-23.00  Söndag 12.00-22.00
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00



31

5 th Scandinavian Dixieland Jubilee
29 augusti 2004

19.00 - 23.00
På Cirkus, Djurgården som vanligt. För 5:te gången.

Därför vill vi fi ra detta med ett
topprogram

som blir troligast det absolut bästa hittills. Vi bjuder Er på
Danska, Finska, Norska och Svenska artister, musiker,

sångare och en tillika kompositör och ordlekare.

En av våra käraste och mest populära Svenska artister

med sina HEJ-dukar

DANMARK & NORGE
Sångerskan

Majken Christiansen

NORGE
Magnolia Jazzband

Anders Björnstad (trumpet), Gunnar Gotaas (trombon), Georg Reiss 
(klarinett), Håkon Gjesvik (piano), Arild Holm (banjo),

Per Hobbel (bas), Torstein Ellingsen (trummor)

FINLAND & SVERIGE
Helsinki Jazz Phantoms

Ulf Johansson Werre (trombon), Pekka Toivanen (klarinett),
Göran Larsen (saxofon), Tomi Parkkonen (trummor),

Petri Kzcywacki (gitarr), Jan Adefeldt (bas)

Lyxkvartetten Ted Bjurwill Hans Wetterberg

Har vi tur får vi även höra från USA & SVERIGE
Swedish-American (New Orleans) All Stars

Jon-Eric Kellso (kornett), Jesse Lindgren (trombon), Orange Kellin 
(klarinett), Eddy Davis (banjo), Frans Sjöström (bassaxofon),

Ulf Johansson Werre (piano) & Stan King (washboard)

Biljettpriser: Vid kassan, normalbiljett, ATG mm SEK 350 + ev förköp o dyl, 
över 60 år får rabattbiljett till SEK 325 + ev förköp o dyl.

MEN, detta annonsblad ger en rabatt av SEK 50/biljett = SEK 300/biljett köpt genom 
betalning före den 1 juli 2004 till SEB konto nr 5240 00 423 81, HansWetterberg.

4 tim toppunderhållning!

Textat namn och adress med postnummer och postadress, tel & ev. emailadress,
 antal biljetter. Biljetterna distribueras senast 7 dagar före föreställningen, dvs 20.8 2004.

Kvitto på betalningen med ovanstående noggrant ifyllt sändes till Hans Wetterberg,
 c/o Wetecon Box 112 46, !00 61 Stockholm.

POVEL RAMEL
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Till medlemmarna i SPF
Kostnadsfritt anordnar vi exklusiva tematräffar eller kommer ut till er.
På kundträffarna kommer vi att tala om hur man slipper skatt vid dödsfall
eller vid gåva till barn, dvs hur man kan föra över pengar arvs- och gåvo-
skattefritt.

•  Skattefördelar ej reavinstbeskattning
•  Opartisk jämförelse mellan banker och försäkringsbolag,
 från Dagens Industri, Affärsvärlden, DN, SvD och Aftonbladet m m.
•  Tillväxt av kapitalet
•  Ekonomisk planering
•  Förmånstagarförordnande kontra testamente
•  Utmätningsfrihet, äldreomsorg m m.

Ring oss så får du inbjudan till exklusivt informationsmöte.

Carina Lundborg Erik Bergström
Tel: 08-772 76 76 08-772 75 19

ORDSPRÅK
Okunnighet är inte så stor skam som ovillighet att lära. (Engelskt)

Alla som sitter till häst är inte ryttare, (Franskt)

Det man inte kan hoppa över, måste man krypa under, (Slovakiskt)

Allt skulle bli bättre om det kunde göras två gånger. (Tyskt)

Bra medicin smakar illa. (Japanskt)

Det är bättre att ha dåligt minne än dåliga minnen. (Svenskt)

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

Berätta att ni läst annonsen i medlemsbladet!

Nära till buss 610, 611, 690 och Roslagsbanan.
Närhet till post, bibliotek, apotek och kyrka.

Bra parkeringsutrymmen.

Vi fi nns i Täby Kyrkby

Ge barnen en bra start.
Börja spara i tid.
Vill du veta mer om hur du kan månadsspara klokt i bankens
kapitalförsäkringar och ge barnen eller barnbarnen en lättare
start i vuxenlivet? Välkommen in till vårt kontor i Täby
Kyrkby eller ring oss på 08-510 197 30, så får du 
hjälp med spartips som passar din ekonomi.

Våra öppettider    
Måndag – Torsdag 13.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 14.00
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STYRELSEN 
Ordförande, Ansv utgivare 
och Informationsansvarig  Mary Nordensvan 510 508 17 mary.nordensvan@telia.com
Vice ordförande samt 
Resor, Syn, Hörsel 
och Begravningar Bertil Wijk 732 74 32 bertil.wijk@spray.se
Kassör samt Försäkringar  Knut Killander 758 65 33  knut_killander@hotmail.com
Sekreterare  Stig Lundqvist 732 74 41 stilu@bredband.net
Klubbmästare Anne-Marie Rosell 758 20 82 bjorn.rosell@bredband.net
Väntjänstansvarig  Annagreta Hansson 758 07 31 
Utskick, ”Brevduvor” Berit Flenstad 758 18 27 berit.fl enstad@bredband.net
Rekrytering  Alve Borg 756 26 27

REVISORER
 Rolf E. Ericsson 756 13 83
 Kjell Öjheden 756 58 24

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
KPR
 Mary Nordensvan 510 508 17 mary.nordensvan@telia.com
 Lennart Norenhag 768 81 06
 Stig Nyholm 756 22 29  st.nyholm@telia.com
 Th orsten Th or 756 57 03
 Gunilla Waller 758 55 83

VALBEREDNING
Sammankallande Stig Nyholm 756 22 29 st.nyholm@telia.com
 Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com
 Marianne Johansson 756 28 05

FUNKTIONÄRER
Annonser och Sponsring Beatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Medlemsregistret Stig Nyholm 756 22 29 st.nyholm@telia.com
 Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com
Resor, Teater Paula Lindberg 758 81 12
Torsdagsträff ar Fregatten Marianne Johansson 756 28 05
Bitr Klubbmästare Lennart Linse 758 98 80
Anhörigstöd Maidi Lingheim 792 40 12
Handarbetsträff ar Ann-Mari Ekman-Engdahl  753 66 37
Jarladansarna och
Internationella danser Toto Granath 756 42 97
Bridge, Språkkurser mm Se under "Kurser/Cirklar"

 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 .        Tel. 692 32 70   
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Datum Lokal Aktivitet

8/6 
kl 13.00

Frescati tåganhalt Promenad i Bergianska Trädgården.

10/6 
kl 18.00

Karby Gård Räkfest i Hönshuset.

14-18/6 Buss 
Ångaren kl 06.45 

Resan "Norrländsk Vildmark"

7/7
kl 13.00

Rosendals slott Guidad visning. Se sidan 12. 

11/8
kl 14.00

Samling vid gamla 
valvet Erstagatan 1

Besök i Ersta museum. Se sidan 12.

30/8
kl 14.00

Kansliet
Eskadervägen 40

Frivilliga i Jarlabankes väntjänst träff as. Se vidare 
sidan 6.

4/9
kl 09.30

Stockholms Stadion Panterdagen. Se sidan 26

7/9
kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 1

Väntjänstträff , Stefan Demert sjunger, deltagare se 
sidan 26.

16/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Musikprofessor Hans Åstrand: "4 ESS i svensk 
musiklek". Se sidan 26.

19-24/9 M/S Regina Baltic 
Frihamnen kl 17.00

Narva, en resa i Karl XII:s fotspår. Se sidan 13.

28/9
kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14

Månadsträff . Möt "Mälardrottningen" i Anita Königs 
gestalt. Se sidan 26.

30/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Överläkare Annika Takman talar om: "Det naturliga 
åldrandet".

30/9
kl 18.00

Karby Gård Surströmming i Hönshuset. Se sidan 21.

14/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

"Resa i Mongoliet", Greta Redebrandt berättar och 
visar bilder.

19/10
kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14

Höstmöte, Hasse Lind spelar och sjunger visor av Allan 
Edwall. Se sidan 26.

28/10
kl 14.00

Kvartersgården 
Fregattvägen 3

"Brott och straff ". Ann Grünewald kåserar.

11/11
kl

Lindholmens gård Gåsmiddag

16/11 Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14

Månadsträff  med John Pohlman.

JARLABANKEKALENDERNJARLABANKEKALENDERN
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