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 Tant Gredelin – förvillande lik Anita König  som kommer till månadsträff en 
den 28 september     Foto: Inger Persson
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Kära 
Jarlabankare

Hoppas att Du 
har haft en bra 
sommar trots 
det inte alltid 
har varit det 
ljuva sommar-
väder som man 
önskar sig. Vi 

är nu framme vid den 9 augusti och jag har 
kommit hem efter vistelser både i Stock-
holms skärgård och på västkusten. Hade 
turen att alltid vara på ”rätt sida” dvs där 
solen sken just då.

En dag i Göteborg när himlen var molnfri 
och havet var, om inte spegelblankt, endast 
lätt krusat, tog vi båten från Lilla Bommen 
till Vinga via Älvsborgs fästning, Brännö, 
Styrsö m fl , öar i Göteborgs södra skärgård. 
Vinga med sin vackra fyr sägs vara det bäst 
kända landmärket för sjöfarare i alla länder. 
Det var också här som Evert Taube växte 
upp eftersom hans far Gunnar var fyr-
mästare på ön. I fyrmästarbostaden fi nns nu 
ett ”Taube-rum” och ett arbetslivsmuseum. 
Detta och mycket annat; en rik och om-
växlande fl ora, rikligt med sjöfågel och inte 
minst det omgivande öppna havet gör att 
Vinga är väl värt ett besök. Att bara sitta på 
klipporna och blicka ut mot horisonten var 
en lisa för själen. Rekommenderar ett besök 
på Vinga sommartid, då solen ofta lyser där 
även om det regnar på fastlandet. Men välj 
en lugn dag. Det kan blåsa regält på Vinga 
och när det stormar kan vågorna bli upp till 
sju meter höga.

Åter till vardagen
”Höstterminen” inleddes med ett sam-
manträde i vår programkommitté. Det var 
nu dags för komplettering av höstens pro-
gram. Resultatet hittar Du på olika platser 

i detta nummer. Vi diskuterade dessutom 
program för år 2005, då Jarlabanke fyller 30 
år. Tänk vad tiden går. Jag tycker att det var 
helt nyss som vi hade 25-årsjubileum och 
fi rade med soaré, middag och dans på Täby 
Park Hotel. Vi kom fram till att 30-årsfi ran-
det lämpligen sker i slutet av oktober 2005 
och på Tibble teater. Har Du en önskeartist 
eller andra idéer inför fi randet tala om det 
för oss. Vi är idel öra.

Under två veckor i augusti besökte An-
nagreta, ansvarig för vår väntjänst, och 
jag tolv s k särskilda boenden i olika delar 
av Täby. Det rörde sig om boenden för 
dementa och andra vårdbehövande. Detta 
skedde tillsamman med övriga representan-
ter i paraplygruppen för frivilligverksamhet, 
som vi skrev om i förra numret. Det var 
mycket givande att få se lägenheter och ge-
mensamma lokaler, tala med personalen och 
få deras synpunkter på om frivilliga insatser 
var önskvärda och om så var fallet få veta 
vad vi kan göra för att förgylla tillvaron för 
de boende. Genomgående fanns en önskan 
att få frivilliga som kan gå med på korta 
promenader. I de fl esta fall räcker det med 
en eller ett par rundor i omgivande trädgård 
eller liknande. Att sitta och prata och lyssna 
skulle också uppskattas liksom att få hjälp 
vid någon utfl ykt som personalen anordnar. 
På fl era ställen fanns trädgårdar, som skall 
skötas eller blommor på balkonger eller 
altaner, som behöver omvårdnad 

Jag hoppas nu att Du som läser det här 
och har möjlighet att göra någon typ av 
insats tar kontakt med Annagreta eller mig 
så vi kan tala vidare om detta.

 På tal om promenader så ta väl hand om 
det gula startkortet som följer med detta 
nummer. Information om detta hittar Du 
på sidan 15.

Hoppas vi ses snart om inte förr så vid 
träff en i Hörsalen den 28 september  

Mary
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“Fundringar” av Olle Andersson 

Den Gamles Avsked Vid Havet
Långsamt på en öde strand

en ensam gamling går  
och i en mjuk och fuktig sand 
hans nakna fötter lämnar spår 
där vart och ett utav hans kliv 

betecknar ett utav hans levnadsår. 
Och hans långa, hårda liv

har i själen lämnat sina sår. 
* 

Lyssnande till havets brus
han en tanke får 

och det går upp ett ljus. 
 För när han ser hur mäktigt emot stranden slår 

Skageracks grönblå vågor 
plötsligt han förstår

att varje människa bär sin del av lycka och av plågor
då hon genom livet går. 

 Och som vågorna mot sanden spåren suddar ut 
 så inget återstår …

 *
 – Hennes jordeliv på samma sätt tar slut.

En Sann och Verklig Kärlek !
Trots det vållade mig stort besvär 

jag lyckades till sist att lista ut vad sann och verklig kärlek är.
Så hör mitt svar på denna gåta;

* * *
En sann och verklig Kärlek är – att kunna förlåta.

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2004

Årets höstmöte äger rum i Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, plan 3,
tisdagen den 19 oktober klockan 13:00. 

På dagordningen står beslut om årsavgiften för år 2005 vilket av årsmötet hänskjutits  
till höstmötet. Handlingar inför höstmötet fi nns tillgängliga på kansliet fr.o.m. tisdagen 
den 5 oktober. 
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2005 höjs till 185 kronor för ensamboende och 350 
kronor för två sammanboende medlemmar samt till 65 kronor för vänmedlem. 
Enligt traditionen bjuder föreningen också på kaff e i anslutning till mötet. 
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SURSTRÖMMINGSVÄNNER
Ni har väl inte glömt bort att anmäla Er till vårt surströmmingskalas. Än fi nns 
det några platser kvar, så skynda på att ringa till Anne-Marie Rosell 758 20 82 
eller Lennart Linse, 758 98 80. Senast den 23 september vill han ha Ditt svar 
och då också uppgift om Du vill äta surströmming eller sill.
Priset är 120 kronor som betalas på plats. För detta får Du surströmming (eller 
inlagd sill), mandelpotatis, tunnbröd, lök, ost samt kaff e med kaka. Snaps kan 
köpas på plats till självkostnadspris.
Och platsen är som vanligt Hönshuset på Karby gård.

GÅSABLOT DEN 11 NOVEMBER
Jarlabankes traditionella och mycket uppskattade gåsmiddag - till vilken också 
TibbleSeniorerna inbjudes - äger i år rum på Mårtensdagen, torsdagen den 11 
november på Lindholmens gård.

Vi åker abonnerad buss som avgår från Ångaren kl 16.00 och från Täby Centrum 
kl 16.10. Hemfärden är planerad till kl 21.30.

Priset blir 475 kronor. I detta ingår bussresa tur och retur, välkomstdrink, 
svartsoppa, gås, äppelkaka med vaniljsås samt lättöl/vatten och kaff e. Dessutom 
underhållning. Vin och annan dryck kan inhandlas på plats till självkostnad-
spris.

Anmäl Dig gärna så snart som möjligt till Anne-Marie Rosell, 758 20 82 eller 
till Lennart Linse, 758 98 80. Meddela då om Du vill kliva på bussen vid Ån-
garen eller Täby Centrum.

Vi uppskattar om Du betalar in avgiften till Jarlabankes postgiro 84 85 34-4 
senast den 3 november.

JULFEST/JULSUPÉ
Reservera redan nu fredagen den 17 december kl 18.00 för Jarlabankes julsupé. 
Liksom tidigare år aväter vi julbordet i Kommunalhuskällaren. Mer information 
i nästa nummer, men glöm inte reservera kvällen redan nu.

SÅNGKÖREN GULD I MUND
sjunger in advent och jul söndagen den 12 december kl 14.00 på Ångaren.
Reservera den eftermiddagen och njut av vackra sånger!
Kaff e med hembakt kommer att serveras efter körens framträdande.
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Ostkex
Receptet ger ca 80 kex, jättegoda 
tillsammans med en drink.
   250 gram riven ost, gärna stark
   250 gram smör (ej margarin)
   drygt 300 gram vetemjöl
   2-3 krossade vitlöksklyftor
   svartpeppar 
   (enligt vars och ens tycke och smak)

Harmoni
- medicinsk fotvård -

Tel: 630 00 75

Näsby Park Centrum

Blanda alla ingredinsierna och låt "de-
gen" vila minst 1 timme. Baka se´n ut i 
rullar, skär dessa i lagom storlek, platta 
till dem med gaff el, grädda i 175 grader 
i 15 minuter ungefär mitt i ugnen, 
hellre längre ner än för högt upp. Passa 
noga - kakorna får inte bli bruna.                                                   
(Paulas recept)

Det humanistiska studieförbundet!

Ring och beställ vårt kursprogram där vi bl a erbjuder:
Dataskolan - Språk - Kropp och själ - Navigation - Handel och ekonomi -
Konst och konsthantverk - Mat och dryck - Sång och musik - Föreläsningar...

Telefon 08 54 44 34 60  Fax 08 54 44 34 70
e-mail:  sodra.roslagen@medborgarskolan.se

VÄLKOMMEN till Medborgarskolan
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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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Kemistvägen 30, box 2845, 187 28 Täby | tel +46 (0)8 506 483 00 |  e-mail: hotell@tabypark.se

[xÄz
_çå

Vem tar du 
med till helgen?

Bjud på lite lyx. Unna Dig och någon du tycker om en avkopplande helg. Bo på 
Täby Park Hotel, sov i en hästen säng och avnjut vår berömda frukostbuffé för endast 

695kr
inkl.moms

Extra lyx under september & oktober månad är

20% RABATT
på ordinarie priser gällande behandling av naglar & händer, 

hos vår nya nagelterapeut på 8:e våningen.

20% RABATT
på ordinarie priser gällande en »brun utan sol dusch« 

– det senaste inom skönhetsvård.

För mer info kontakta vår reception direkt på 08-5064 83 00 Eller besök vår hemsida www.tabypark.se
Obs, gäller bergränsat antal rum & kan ej kombineras med andra rabatter. Vid bokning uppge WEER.
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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

Resan till ESTLAND och NARVA den 
19-24 september övertecknades snabbt 
och det sorgliga var, att vi endast kunde få 
18 platser till vår förening trots lång fram-
förhållning. Det är ett resekoncept, som 
Kul Tur Resor lanserat med ”del i buss”, 
vilket betydde att 2/3 av bussen redan var 
uppbokade.

Höstens utfl ykter inleds med ett besök 
på JUDISKA MUSEET onsdagen den 27 
oktober kl 13.00. Under hösten fi nns en 
utställning om Raoul Wallenbergs gärning 
skapad av arkitekten Gabriel Herdevall och 
fotografen Karl Gabor. Utställningen är 
mycket suggestiv och visar bl.a. det kaos, 
som rådde i Budapest. Den 17 januari 1945 
greps Raoul Wallenberg 32 år gammal av 
den sovjetiska hemliga polisen och därefter 
är hans öde okänt.

Vi får en guidad visning av Wallenberg-
utställningen men också en del av den 
permanenta utställningen, som beskriver de 
svenska judarnas historia från 1774 och de-
ras bidrag till kultur, handel och industri.

Visningen beräknas pågå i 1 1/2 timme 
och här fi nns också ett café. Kostnaden beror 
på antalet deltagare men blir sannolikt något 
över 60:-/person. Anmälan görs till Paula 
Lindberg tel 758 81 12 eller Bertil Wijk tel 
732 74 32  senast den 20 oktober. Museet 
är beläget på Hälsingegatan 2 i hörnet vid 
Odengatan. Buss nr 4 från Östra Station till 
Dalagatan. Vi samlas utanför några minuter 
före kl 13.00.

Vi har tidigare år gjort uppskattade utfl y-
kter 1:a advent och planerar även i år en 1:a 
ADVENTSRESA söndagen den 28 novem-
ber. Vi besöker Floda kyrka i Södermanland 

i närheten av Katrineholm. Att valet föll 
på denna kyrka beror på att det behövs en 
stor kyrka för att en buss turister inte skall 
komma och hindra församlingsborna att 
komma  in i kyrkan.

Floda kyrka är en stor 3-skeppig kyrka 
med ett sidoskepp från 1400-talet dekorerat 
av Albertus Pictor. Kyrkan är mycket vacker, 
byggd i nygotisk stil. Den har renoverats 
fl era gånger med en riktigt stor utvidgning 
i slutet av 1800-talet, då man byggde till 
ytterligare ett skepp men behöll de gamla. 
Intill koret fi nns ett magnifi kt gravkor ägnat 
fältherren Lars Kagg, byggt på 1600-talet av 
änkan Agneta Ribbing enligt ritningar av 
Erik Dahlberg. 

För 450:- får vi bussresa från Täby, 
förmiddagskaff e, glögg och jultallrik samt 
naturligtvis delta i högmässan. Det är 
möjligt att det kan bli någon ytterligare 
begivenhet men program och tider är inte 
helt fastställda. Alla intresserade är dock 
välkomna att anmäla er redan nu till Paula 
eller Bertil. Researrangör: Pocketresor.

Det börjar bli dags att tänka på  NÄSTA 
ÅRS LÅNGRESA. Tankarna går till Norge, 
speciellt den södra delen. Om det blir som 
tänkt så åker vi över Karlstad till Oslo med 
bekväm helturistbuss. Dag två ägnas Vige-
landsparken och Holmenkollen och därefter 
färd till Geilo med övernattning. Dag tre 
ägnas åt Hardanger och Norges mest kända 
forsfall i Voringsforsen. Övernattning i Voss. 
Dag fyra åker vi båt på Sognefj orden och 
från Flåm, Flåmsbanan en järnvägstur upp 
till Myrdal och därefter åter till Geilo. Dag 
fem återresa till Täby. Detta är ett mycket 
preliminärt program men det låter lockande. 
Vi återkommer i ärendet.         Bertil Wijk 
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Välkommen att träna med
IF Friskis&Svettis Täby!

Tisdagar 9:15 och fredagar 09:30 i Slottshallen, Näsby Park

Seniorjympa för dig som kommit upp i panteråldern och vill ha 
ett lugnare tempo än basjympan vad gäller musik och rörelseval.

Seniorjympan omfattar:
 • uppvärmning för att minska risken för skador
 • smidighetsträning för att sträcka ut musklerna och motverka  
  stelhet
 • styrketräning på golvet för träning av mage, rygg, axlar och 
  skuldror
 • konditionsträning utan hopp och med förfl yttning gående 
  eller springande enligt eget val i takt med musiken
 • avslutning med nedvarvning, stretch och avslappning

Vill du ha möjlighet att jympa när det passar dig köper du ett jym-
pakort för 600 kr. Från i höst ingår även ryggjympan! För dig som 
vill jympa, styrketräna och spincykla dagtid har vi Kombi Dag-kor-
tet för 650 kr.

TÄBY

�����������	
�������������������������
Hjärtligt välkommen!
��������	��	�
����������������������	�����	������������	�
��������

����
�����������������������
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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 börjar igen tisdagen 
den 7 september, 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 Ensta 
Krog fredagen den 24 september kl 
10.15 och även de följande två freda-
garna. 
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- lungräddning 
Kurser anordnas om efterfrågan fi nns. 
För information och anmälan ring 
Lennart Steen 756 54 24.

FRISKVÅRD
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Rör på Dig!  Må bra!  Samla poäng!

”Startkort”  står det på ett gult papper som följer med det här numret 
av medlemsbladet. Du som läste artikeln på sida 15 i förra numret  (nr 
3 2004) vet vad det är fråga om. Startkortet gäller endast för en person. 
Fler kort kan hämtas på kansliet eller på begäran skickas per post. 

Den 15 september börjar vårt lilla 6-veckors motionsprogram som bör 
passa de fl esta. Varje gång Du simmar, promenerar, deltar i gymnastik 
etc ritar Du ett streck under ”Antal gånger/poäng”  på startkortet.  
Därmed får Du 1 poäng.  Du får bara rita 2 streck per dag även om 
Du ägnar Dig åt fl er aktiviteter.

Åtta aktiviteter är upptagna på startkortet.  Men Du håller kanske inte 
på med just det, utan gör något helt annat när Du motionerar. Då kan 
Du använda de två tomma raderna längst ner på startkortet.

Den 31 oktober är 6-veckorsperioden slut.  Skicka då, helst omedel-
bart, in startkortet till vårt kansli:  SPF Jarlabanke i Täby, Eskadervägen 
40, 183 58 Täby. Skicka startkortet även om Du bara har några få, 
kanske bara ett enda, streck.  Vi räknar ihop poängen från samtliga 
medlemmar/deltagare och skickar vidare till distriktskansliet.  På så 
sätt kommer vår förening att delta i den ”motionstävling”  som under 
hösten skall pågå i de 81 föreningarna i SPF Stockholmsdistriktet, 
liksom  i övriga SPF-föreningar i Sverige. De föreningar som fått fl est 
poäng i förhållande till sitt medlemsantal får pris.

Vi skrev i förra numret och det förtjänar att upprepas: att få pris kan 
vara trevligt, men är inte särskilt viktigt. Det viktiga är att må bra.

                      Mary Nordensvan                           Alve Borg
                      08-510 508 17                                08-756 26 27
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Vem det var som hittade på Irish Cof-
fee är höljt i dunkel. Däremot är det 
helt klart var det hände - halvannan 
mil utanför Limerick, på Shannon 
Airport.

När fl ygtrafi ken över Atlanten kom 
igång efter andra världskriget blev Shan-
non Airport en mellanlandningsplats. 
Halvsömniga och småruggiga resenärer, 
som efter en natt över Atlanten tumlade 
ut i det irländska morgondiset på Shan-
non, ville naturligtvis ha kaff e. Kaff et 
på flygplatsen lär på den tiden inte 
ha kvalat in på någon tio-i-topplista. 
Därför låg tanken på förbättring nära 
till hands. 

Så någon med Kajsa Vargs inställning 
till tingen tog vad man så hava kunde, 
och resultatet blev minst sagt tilltalande. 
Det första glaset, eller det kanske var 
en stor kopp, Irish Coff ee serverades på 
Shannon 1953. Det påstod med stor 
bestämdhet den irländske barmästare 
som på ort och ställe 1998 gav mig en 
teoretisk repetitionskurs i konsten att 

laga till denna förnämliga dryck. Han 
var inte i tjänst för tillfället, därför blev 
det teoretiskt. En praktisk grundkurs 
klarade jag av redan för trettio år se-
dan i köket hemma hos den irländske 
platschefen för ett svenskt företag i 
Midleton.

Whiskeyn skall helst vara av en sort 
som stavas med ey, inte enbart med y. 
Irländsk! Mitt värdfolk hade Jameson 
hemma. (På Systemet säger dom Djäjm-
sen, i Dublin säger dom Jämmesönn.) 
En lämplig skvätt blandas med farin-
socker i ett stort glas. Vad som menas 
med  ”lämplig skvätt” kan variera, men 3 
cl är ett grundtips. Och en rågad tesked 
farin. Hett kaff e slås på och rörs om.  
Utlänningar gör sedan felet att lägga 
en klick tjockvispad grädde på toppen.  
Men grädden måste kunna rinna.  Den 
tillsätts genom att man låter den sakta 
rinna över en uppochnedvänd sked och 
lägga sig i ett tunt skikt överst i glaset.

Egentligen tycker jag att denna 
keltiska variant på kaff egök faktiskt är 

Inte Limerick, men nästan

21/9  Oslo-Skagen, halvpension   3 dgr 2980:-
16/10, 20/11 Kyss Hjalmar, Örebro middag - biljett 1 dag   840:-
21/10  Costa Brava, halvpension               11 dgr 3690:-
29/10, 3/12 Köpenhamn, hotell, frukost  3 dgr 1800:-
7/11  Dans i Eskilstuna, middag, frukost  2 dgr   900:-
12/11  Mårten Gås med Köpenhamn, halvpension 3 dgr 2650:-

Dessutom ett fl ertal resor till Gdynia - Lübeck - Bremen - Rostock
Ring för katalog
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godast med en klick tjockvispad grädde. 
Men det är mot originalreceptet.  Om 
man nu föredrar vispgrädde och vill göra 
det enkelt för sig kan man ju fuska till 
det ytterligare och använda vispgrädde 
på sprayburk. Det är i alla fall praktiskt 
på resor. På en resa med Jarlabanke 
häromåret avnjöt vi en och annan Irish 
Coff ee vid tyska vägkanter. Det skulle 
aldrig ha gått utan sprayburk.

I Sverige fi ck jag en gång  Irish Coff ee 
med pepparrotsvisp. Något slags Irish 
Coff ee Enkoping version, tänkte jag, 
trots att det inte hände i Enköping.  
Det är en av mina stora restaurangupp-
levelser.  Det smakade visserligen pyton, 
men uppsynen på servitrisen, som med 
håret på ända kom utfarande från köket 
där man just upptäckt misstaget, var 
obetalbar.

Där ser man vad som kan hända om 
man inte ser upp när man inte håller 
sig till originalreceptet. Men så långt 
som till att rita varningsmärke på spray-
burken med raklödder skall man väl inte 
behöva gå.

Alve Borg

Dirigent Otto Tausk
Solist Niklas Veltman cello

Stravinsky Svit ur Pulcinella
Popper Ungersk Rapsodi
Beethoven Symfoni nr 7

Endast 690 kr inkl.resa,guidning, konsert-
bilj. måltid m måltidsdryck.

20 nov 
SE HÖR SMAKA

En sinnenas utfl ykt till 
Antroposofernas Järna

Se och upplev det antroposofi ska
samhället! Smaka den giftfritt odlade

maten! Hör Norrköpings symfoniorkester
konsertera! Utfl ykt till Järna med guidad 

rundvandring och måltid. Dagen avslutas i 
antroprosofernas kulturhus med konsert av 

Norrköpings Symfoniorkester

Övriga aktuella utfl ykter!
18/9 I Arns fotspår

21, 22, 25/9 Poul Bjerres Vårstavi
Wendela Hebbes Hus

och Liljevalchs Saltskog
2/10 Albertus Pictor

2/10 Konstresa till Åland
13/10 Samma Gud

28/10 Engsö Slott Kandelabervandring
2, 4, 5/11 Konstparadiset Falun

28/11 1:a advent i Floda kyrka med jultallrik

Näsbyparks bibliotek är åter 
nedläggningshotat!

Därför bildar vi en vänförening 

Kom till Näsbyparks bibliotek 
den 29 september kl 19.00. 

Träffa också bokförläggare 
Dorotea Bromberg.
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APOTEK Apoteket Skeppet   0771 45 04 50
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
  Näsby Hund & Kattfoder 630 08 30
DAMMODE 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 Lords Inredningar 756 91 92
  PiJa´s Country House 756 77 65
  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
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

3 tim mars fri parkering. Nära till bussar och Ros lags ba nan
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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

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 
Barbro Ekroth   tel 732 75 38 
Anna-Britta Adolphsson  tel 756 20 23
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TIBBLEKORTET HÖSTEN 2004
PROGRAM

Söndagen den 26 september
kl 19.00

Förläng sommaren med värme, humor och lite allsång
En musicalisk föreställning med sånger från nu och då 
med Maria Johansson, Anna Ploby, Anette Herrmann 
och Täby Blås.
Utdelning av stipendium Lions Club Täby.

Söndagen den 17 oktober
kl 19.00

Täby Toner och Laisings Dansinstitut
- ett spännande möte i toner och steg
En tempofylld föreställning med sång, musik och dans 
med Täby Toner,, Laisings Dansinstitut, Marie Lee 
Gustafsson, dansaren Nina Gillberg, BMU Täbys Ung-
domskör samt Jens Waltins trio.

Söndagen den 14 november
kl 19.00

I operans värld - Galakväll med kulturprisutdelning
Galakväll med Täby Symfoniorkester i samverkan med 
Operahögskolan i Stockholm. Dirigent Georg Lidström. 
Konferencier Johan Taube.

  Varmt välkommen till Tibbleteatern hösten 2004!

  Höstens Tibblekort kostar 375 kr.

  Tibblekortet fi nns att köpa hos Information Täby, Täby C fr o m måndag 30/8 2004.
  Varmt välkommen till en ny Tibblekortsäsong önskar Täby Kultur.
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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 
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 med början den 14 september.. 
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
Tävlingsbridge
1. Lokal: Ångaren
Måndagar kl 14.00.
Kontakta Paula Lindberg, 758 81 12
eller Monica Palme, 756 80 41.

2. Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl 13.00 fr o m 1 september
Kontakta Babs Olbers, 732 60 95.

3. Viggbyholms Seniorbridge
Lokal: Viggbysalen
Tisdagar kl 13.00
Kontakta Hans Nordström, 732 65 53.

4. Täby Seniorbridge
Lokal: Kometvägen 11, Grindtorp
Måndagar kl 13.00
Kontakta Bengt Forsgren, 758 06 36



23

Tisdagar kl 11.00
(Träningsgrupp)
Kontakta Erik Gustavsson, 792 00 15.

Onsdagar kl 13.00
Kontakta Jan von Axelson, 756 16 18.

Onsdagar kl 19.00
Kontakta Maj-Britt Pettersson, 758 84 72.

Torsdagar kl 13.00
Kontakta Birgitta Eriksson, 510 122 83
eller Ulla Eriksson, 758 49 89.

Torsdagar kl 18.00
Kontakta Erik Johansson, 654 54 80.

Sällskapsbridge
Lokal: Ångaren
Torsdagar kl 14.00
Kontakta Gun Larson, 756 52 21 
eller Irene Andersson, 758 08 35.

SÖK DINA RÖTTER !
GRUNDKURS 

I SLÄKTFORSKNING
Är Du intresserad av släktforskning?
Under hösten kommer vi under sex 
måndagar att genomföra en grundkurs 
i släktforskning.
Kursdagar: 18 oktober, 25 oktober, 1 
november, 8 november, 15 november 
och  22 november. Vi börjar varje gång kl 
14:30 och slutar omkring kl 16:30
Anmälan: Anmälan till kursen görs till 
Stig Lundqvist, telefon 732 74 41 eller 
e-post: stilu@bredband.net
Lokal: Jarlabankes kansli på Eskadervä-
gen 40.
Kursavgift: 200 kr 
Inbetalas efter erhållen deltagarbekräf-
telse till Jarlabankes pg 84 85 34 – 4.

Datakurs hösten 2004 i samar-
bete med Medborgarskolan i 
Näsby Park för medlemmar/vän-
medlemmar i SPF Jarlabanke

GRUNDKURS I ORDBEHANDLING 
- WORD 2000
Kursen behandlar grundläggande ordbe-
handling med bl.a. dokumenthantering, 
textredigering, formatering, språkkon-
troll, urklipp, tabeller, utskrift, hjälp-
funktioner mm. Lämpliga förkunskaper 
är grundkunskaper i Windows 98 (eller 
högre versioner) samt viss allmän kän-
nedom om inskrivning av text.
Kursdagar: 5 gånger, tisdag 21 septem-
ber, torsdag 23 september, torsdag 30 
september, tisdag 5 oktober och torsdag 
7 oktober. Samtliga dagar klockan 13:00 
– 16:00.
Anmälan: Anmälan till kursen görs till 
Stig Lundqvist, telefon 732 74 41 eller 
e-post stilu@bredband.net
Lokal: Medborgarskolan i Näsby Park, 
Kryssarvägen 14.
Kursavgift: 600 kr 
Inbetalas efter erhållen deltagarbekräf-
telse till Jarlabankes pg 84 85 34 – 4.

Föreläsning i serien ”Samhället och de 
äldre” hösten 2004

”Äldre och trafi k, trafi kmiljön med 
äldre i fokus”

Föreläsare: Professor Agneta Ståhl
Onsdagen den 29 september kl 13:30 

– 15:00
ABF-huset, Sveavägen 41

Entre 40 kr (ingen föranmälan)
Arangörer: Äldrecentrum, SPF, PRO, 
ABF, Studieförbundet Vuxenskolan 
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Ekmanbuss, som skulle köra oss på en 
liten nätt resa på 250 mil, genom 9 av 
Sveriges 24 landskap, hämtade oss Jarla-
bankare en regnig kall måndag morgon 
den 9 juni i här Täby.
Själv var jag, som har svårt att sitta 
stilla en längre stund, inte så lite orolig 
för hur jag skulle klara detta stillasit-
tande med bibehållet gott humör. Det 
gick förvånansvärt bra med en ovanligt 
bekväm buss, en kunnig och påläst 
reseledare, Bengt (ni som var med till 
Krakow för ett par år sedan kommer 
ihåg honom), en hjälpsam charmig yngre 
chauff ör, Lennart och naturligtvis och 
inte minst att få uppleva en spännande 
del av Sveriges avlånga land. Visste ni 
att Sverige är det längsta landet i världen 
efter Chile ? Vägarna på vår resa var bra 
oftast med 110 km/tim som hastighets-
begränsning, dessutom är trafiken i 
längst uppe i norr minst sagt gles, så det 
gick undan. 

Vi resenärer blev  or-
dentligt allmänbildade 
vad gäller Norrlands 
natur, geologi och dess 
alla vilda djur. 
Vårt första besök på 
resan var den kända 
björnparken Grönklitt 
i Orsa. Här såg vi fl era 
björnar och björnun-
gar på ganska nära håll. 
Ungar av alla sorter blir 
man ju lycklig av att se. 

Björnar kan springa 50 km i timmen 
men det som gör dem extra farliga är 
deras korta accelerations-sträcka. På 
bara ett tjugotal meter når de upp till 
sin maxhastighet så här har älgen svårt 
att klara sin fi ende trots att den själv 
springer 70 km i timmen. 

Vi har fått veta att en fullvuxen älgtjur 
kan väga upp till 1000 kg. Den vi fi ck 
tillfälle att klappa, ja det är faktiskt sant, 
vägde c:a 600 kg var  drygt tre år gammal 
och nästan två meter i mankhöjd. Den 
var stor! Hur den kunde vara så tam att 
vi kunde komma den så nära? Ett ini-
tiativrikt äkta par hade startat något de 
kallade ”Älgens hus”. Här visades djuren 
för intresserade turister, till 40 % tyskar. 
För att få älgarna tama togs älgkalven 
precis efter födseln från kon av ägarfrun 
och kalven blev präglad av henne istället 
för av sin biologiska moder. Älgkon fi ck 
sedan, istället för sin kalv, slicka på den 
person som var tillstädes vid förlossnin-

Tankar efter resan i Norrländsk vildmark
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gen och den nyblivna modern märkte in-
gen skillnad. ”Adoptivmodern” matade 
kalven med den mycket näringsrika 
mjölk, som mjölkats från kon. Det fanns 
i en inhägnad fl era små, mycket rörliga 
och underbart söta kalvar som vi njöt av 
att få klappa och komma nära. De tama 
älgkalvarna skulle så småningom säljas 
till djurparker runt världen.

Resans höjdpunkt var ändå, enligt de 
fl esta av resenärerna, ”Världens Längsta 
Linbana” i Norsjö. Den är 13.613 meter 
lång. Högsta höjden är 20 m, lägsta 7 m 
så även den mest höjdrädda av oss kunde 
njuta av den två timmar långa resan. Vi 
satt i kabiner med fyra personer i varje. 
Medan vi ljudlöst gled fram genom 
vildmarken njöt vi av en god lunch 
bestående av renstek och potatissallad.

Vi hade ett gediget program vilket inte 
hindrade guiden Bengt och chauff ören 
från att ha små överraskningar i bered-
skap. Vi fick t.ex. utanför uppgjort 
schema besöka Mårdseleforsarna i 
Vindelälven. De av oss som vågade fi ck 
gå över den mycket strida forsen på en 
hängbro. Då Bengt var ivrig att visa oss 
ytterligare en bro, föll han olyckligtvis 
över några trädgrenar, hade sönder sina 
läsglasögon och blodvite uppstod på 
olika delar av kroppen. Det hela gick 
dock bra och trots olyckan tyckte han, 
liksom vi att det var värt besväret med 
denna extra busstur. 
Ålder däruppe är inget hinder för att 
göra nya saker. En kvinna, som det 
berättades om, då vi besökte hennes 
museum uppbyggt av hennes olika 

funna bergarter, tog körkort vid 60 års 
ålder, började sedan på komvux, fortsatte 
på universitetet och utbildade sedan 
geologstudenter. 
En annan äldre person berättades om vid 
ett besök i hembygdsgården i Norsjö. 
Han hade vid över 80 årsålder sagt att 
han skulle ta ett björnide till hembygds-
gården. Människor som hörde detta log 
lite bakom hans rygg, men de tappade 
nog hakan då han en vacker dag kom 
med ett helt björnide på en stor grävs-
kopa. Idet såg faktiskt ut som en riktigt 
stor koja. Björnen har stora labbar, som 
han gräver ut jorden med då han till-
verkar sitt  vinterhärbärge.

Nu måste jag begränsa mig i skrivandet 
trots att det egentligen fi nns många spän-
nande upplevelser värda att berätta.

Sammanfattningsvis måste ändå skrivas 
om något som överraskade oss. Vår för-
dom var före resan att norrlänningar är 
ordkarga och inåtvända. Det är de icke. 
De vi träff ade var tvärtom talföra, glada, 
utåtriktade och med mycket humor. De 
har visioner om framtiden i sin del av 
landet som var imponerande.

Ja, människorna där uppe i Lappland 
lever ett liv så olikt vårt och de är så 
annorlunda oss storstadsmänniskor i 
sitt sätt att tänka, våga och vara. Skulle 
gärna vilja vara lite lik dem. 

Gudrun Wijk
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TRÄFFAR

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

Ta med penna till månadsträff en
Glöm inte pennan när Du går till 
månadsträff en den 28 september i bib-
liotekets hörsal i Täby centrum. Pennan 
behöver Du för att kunna delta i tävling-
sleken ”Månadens tårta” som kommer 
att introduceras då. Ett ganska fi nt pris 
står på spel. Alla som vill får vara med. 
Utom styrelsen och några till. 

Månadsträffar
Höstens månadsträff ar äger som van-
ligt rum i bibliotekshusets hörsal, 
Attundafältet 14, plan 3 (hiss fi nns) 
och som tidigare serveras kaff e med 
tilltugg.

Tisdagen den 28 september kl 13.00 
möter vi Mälardrottningen i ANITA 
KÖNIGS gestalt.
Anita König har i många år arbetat som 
skådespelerska, hennes specialitet är 
folkbildande teater med dramatisering 
kring författarliv som Moa Martinsson, 
Selma Lagerlöf 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, hon är årets 
Moa Martinsson-stipendiat.

Tisdagen den 19 oktober är viktig ur 
två synpunkter, dels har Jarlabanke sitt 
höstmöte, dels träff ar vi musikanten 
HASSE LIND som kommer att spela 
och sjunga visor av Allan Edwall - po-
etiska kommentarer till livet i Sverige, 
burna av geniala melodier, humor, ve-
mod och engagemang. Våra aktiviteter 
börjar som vanligt kl 13.00.

Tisdagen den 16 november kl 13.00 
har Du väl redan reserverat för JOHN 
POHLMAN som vid årets sista månads-
träff  kommer att underhålla oss om 
väder, vind, sol, moln etc.
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Mälardrottningens spökskrivare
När jag söker Anita König meddelar tele-
fonsvararen att hon är i Örebro och spelar 
teater. Teater, ja, skådespelare är ett av 
hennes yrken. Hon är också utbildad guide 
och reseledare och har dessutom en fi l kand 
i litteratur, historia och samhällskunskap.

- Jag visste inte vad jag skulle bli när jag 
blev stor, säger hon.

Ofta utövar hon sina olika yrken sam-
tidigt. I kläder från tiden guidar hon sina 
bussresenärer genom historiska skeenden 
runt till platser där det en gång hände. 
Historielektion på hjul.

- Kunskapsförmedling på ett underhål-
lande sätt är min paroll, säger Anita.

Skribenten, som varit med på en av 
hennes dramatiska/historiska bussrundturer 
i Stockholm med omnejd, tycker att hon 
med råge lever upp till sin paroll.

Anita König är 2004 års Moa Martinson-
stipendiat. I motiveringen till stipendiet sägs 
att hon är skådespelare med folkbildarsjäl.

Andra författare som hon specialiserat 
sig på är Hjalmar Bergman, Elsa Beskow, 
Selma Lagerlöf, Lina Sandell, Kajsa Warg. 
Om dessa och några till har hon skrivit  en 
serie Författar-Porträtt som i höst ges på 
Pygmé-teatern i Stockholm

På Jarlabankes månadsträff  den 28 
september i bibliotekets hörsal tar hon sig 
an Mälardrottningens memoarer. 

Alve Borg

Spelman med mångsträngad lyra
Dragspel, fi ol och gitarr trakterar han, Hasse 
Lind, som kommer att spela, sjunga och 
berätta på månadsträff en den 19 oktober i 
bibliotekets hörsal. Dessutom kan han spela 
munspel och har också en trumpet, men den 
använder han inte så ofta. 
- Gitarr började jag spela i femtonårsåldern, 
berättar han. Senare kom jag över en fi ol och 

kom då in i folkmusikvågen på 1970-talet. 
Jag blev med i Viltstråk, en av de första grup-
perna inom folkmusiken i Stockholm. 
- Inom folkmusiken har jag gått min egen 
väg  och försökt mejsla ut en egen stil. Det 
sägs att jag inte spelar som andra dragspelare, 
säger Hasse. Jag kan läsa noter, men det 
mesta går på gehör, berättar han vidare och 
får allt att låta så enkelt.
Hasse Lind har de svenska vispoeterna på sin 
repertoar; Olle Adolfsson, Dan Andersson, 
Lasse Berghagen, Nils Ferlin, HasseoTage, 
Evert  Taube…   Den 19 oktober blir det 
Allan Edwall, 1993 års Evert Taube-sti-
pendiat.

I samband med månadsträff en har  Jarla-
banke höstmöte. Efter förhandlingarna, när 
vi dricker kaff e, kommer Hasse att gå runt 
med fi olen som en krogmusiker, har han 
lovat. Det ingår inte i programmet utan kan 
räknas som bonus. 
Det är upplagt för en trevlig eftermiddag.

Alve Borg

Hasse Lind – spelar inte som andra
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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

M o t i o n e r a - fyll i och lämna in det gula startkortet !
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00
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Alla patienter är varmt välkomna!

Mer än 20 års

erfarenhet av barn-

och vuxentandvård.

Tandläkare Marianne Hogstrand
Näsby Park Centrum, Eskadervägen 4

Tel 08-756 43 73
E-post: marianne@hogstrand.com

Anhörigföreningen
STÖTTEPELARNA bildas

Torsdag 14 oktober 2004
kl 14.00

Föreningsgården (blå rummet) i Täby C

Har Du svårt att komma ifrån till detta viktiga
första möte eller har frågor?

Ring!

KARIN BRÄNNSTRÖM 756 80 32
(interimsstyrelsens ordförande)

eller Boel Edbohm 768 99 81
Anhörig/frivilligkonsulent

ALLA ÄR VARMT
VÄLKOMNA !
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Aforismer:
Alla människor har ett gott hjärta, men storleken varierar.

Det fi nns inga så fattiga som de snåla rika, och inga så rika som de         
generösa fattiga.

Man ska inte begära av andra vad man inte ids göra själv.

Det är inte alltid de klokaste, som avgör vad som är klokt.

Den som inte gillar någon, gillas heller inte av någon.

Angående "Vi människor" Källa: ICA Bokförlag
/Marianne Johansson

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

Fler gula startkort kan fås från kansliet !
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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
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

15/9 Start för motionsprogram, se sid 15 och gula kortet

16/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

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

19-24/9 Tallinkterminalen
Frihamnen

Narva, en resa i Karl XII:s fotspår. Se sidan 12.
Båt och avgångstid meddelar Bertil varje deltagare.

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 6.

5/10
kl 14.00

Allégården Väntjänstträff . Kalle Hagström spelar glada toner på 
dragspel. Se sidan 26.

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 sidorna 5 och 26.

27/10
kl 13.00

Judiska museet Besök, se sidan 12.

28/10
kl 14.00

Kvartersgården 
Fregattvägen 3

"Brott och straff ". AnnBritt Grünewald kåserar.

11/11
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

"Våra nobelpristagare", bokförläggare Dorothea Brom-
berg berättar.

11/11
kl

Lindholmens gård Gåsmiddag

16/11 Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14

Månadsträff  med John Pohlman.

23/11
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff . Hovpredikant Erland Ros kåserar om 
"Humor i kyrkan". Se sidan 26.

25/11
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

"Minnen från Viggbyholmsskolan", Nils-Arne Hegardt 
kåserar.

28/11 Floda kyrka Adventsresa, se sidan 12

JARLABANKEKALENDERNJARLABANKEKALENDERN
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Åk med Ålandsfärjan!
Buss och båt 55 kr/per person
Kapellskär – Mariehamn t/r.
Bussanslutning fi nns från ett fl ertal orter.
Erbjudandet gäller t o m 9/1 2005.
För bokning kontakta 08-452 40 00.

www.vikingline.se

VILTVECKOR I OKTOBER
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