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Kära Jarlabankare

Önskar Er alla en god  fortsättning på det 
nya året. 

Vi vågar väl trots allt hoppas att den blir 
bättre än avslutningen på det gamla och 
början på det nya. Vi hör då och då talas 
om katastrofer som inträff ar någonstans i 
vår värld beroende på såväl naturens krafter 
som människors oförmåga att respektera 
varandra men det är först när de personer 
som fi nns i vårt närområde drabbas som 
vår medkänsla blir riktigt stark. Förmod-
ligen har de fl esta av oss någon inom en 
utvidgad bekantskapskrets som drabbats 
på något sätt antingen av tsunamins 
framfart i Sydost Asien eller av stormen 
i södra Sverige. Själv besökte jag mina 
släktingar i Västergötland en vecka efter 
den första stormnatten för att närvara vid 
en begravning. Kyrkan var kall och orgeln 
fungerade inte eftersom el-ledningarna 
ännu inte reparerats. Dock tillhörde om-
rådet inte de värst drabbade. 

De svåra händelser som inträff at får dock 
inte hindra oss från att glädjas åt positiva 
händelser i vår vardag.

Föreningens verksamhet är nu i full gång. 
När detta läses har fl era kurser redan börjat 
liksom träff arna i kvartersgården Fregatten, 
i Bibliotekets hörsal och inom väntjänsten. 

Detta nummer innehåller uppgifter om de 
fl esta aktiviteter som planerats fram till 
sommaren och jag hoppas att var och en 
skall fi nna något som lockar.

Har just kommit från en träff  i Kommu-
nala pensionärsrådets (KPR) referensgrupp 
under socialchef Leif Sjöholms ledning. 
Leif informerade om ”Långsiktig planering 
och utvecklingsarbete inom socialnämn-
dens verksamhetsområde”. Syftet är att 
fokusera på prioriterade framtidsfrågor för 
att långsiktigt uppnå en hållbar ekonomisk 
utveckling. Arbetet skall bedrivas i grup-
per med konsultstöd. Två processgrupper 
rör äldrevården; anhörigstöd och vård av 
dementa. Pensionärsföreningarna erbjuds 
att delta i dessa grupper som skall arbeta 
från februari till början av juni. Jag åter-
kommer med mer information härom i 
kommande nummer.

Vi fi ck också veta att Eva Kohl, som nu 
tjänstgör som MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) vid våra äldreboenden, 
kommer att från den 1 februari även vara 
Täbys äldreombudsman. Till henne kan 
man vända sig för att få information, stöd 
och rådgivning i frågor som rör äldre-
omsorgen. Hon kommer att förmedla kon-
takter och slussa vidare och även ta  emot 
synpunkter, önske- och klagomål som hon 
samlar och följer upp. Jag hoppas att Eva 
kan komma till ett av våra kommande 
månadsmöten för en kort presentation av 
sig och sin verksamhet.

På ett snart återseende om inte förr så 
vid årsmötet den 22 februari.

Varma hälsningar
Mary
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ÅRSMÖTET - PÅMINNELSE
Årsmötet 2005 äger rum tisdagen den 22 februari kl 13.00 i 
Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, plan 3 
Årsmötesförhandlingar, (föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning mm) kommer att delas ut på årsmötet men fi nns också tillgängliga 
på kansliet om någon önskar ta del av handlingarna före mötet.  Något om våra 
aktiviteter fi nns på sidorna 6 och 7.
Den formella kallelsen till årsmötet var införd i Medlemsbladet nr 5/2004.
Enligt traditionen bjuder föreningen på kaff e i anslutning till mötet.
Se också sidan 26

Fundering kring det nya året
Dystert vi vid almanackan stått 

och undrat över året som förrunnit.
Att det inte varit gott

har säkerligen alla förnummit
som läst om katastrofers grymma skörd.

Vi undra därför vad den ödestråd som nornor spinna 
för vårt nästa år kan ha för innebörd. 

Men det dröjer innan vi det svaret fi nna.
*

Skall människor ånyo drabbas utav våld och mord? 
Skall katastroferna och krigen åter härja

på vår enda kära jord?
Eller skall vi oss från detta onda kunna värja ?

Kan sig människorna aldrig lära 
att vi alla syskon är

som gemensamt bördorna skall bära
så länge vi fi nns här?

*
Så går tankarna inför det nya året

med minnet av våld och katastrofer som har skett
Men till mänskligheten ändå står ett 

hopp om bättre sans och vett.
Carl O Andersson 29 december 2004
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Väntjänsten
Sammankomster på
  Ångaren, Allégården och
  Broby Gård
Bingo på Ångaren
Promenader mm
Grammofontimmar på Ångaren

Annagreta Hansson
Annagreta Hansson
Birgitta Larsson
Stig Nohrlander

7
11
30
6

20
1
35

391
220
60
210

Bridge
Tävlingsbridge och
  Sommarbridge
Tävlingsbridge

Paula Lindberg
Barbro Olbers

43
33

20
12

860
396

Friskvård
Gymnastik
Internationella danser

Marianne Johansson
Th orild Granath

60
14

8
14

480
196

Fester Anne-Marie Rosell 4 148

Möten och Träff ar
Månadsträff ar
Fregatten, torsdagsträff ar
Kansliet, handarbetsträff ar
Musikalisk Salong
Funktionärsträff 
Pionjär- och Seniorträff 
Adventskonsert

Anne-Marie Rosell
Marianne Johansson
Ann-Marie Ekman-Engdahl
Stig Nohrlander
Anne-Marie Rosell
Anne-Marie Rosell
Anne-Marie Rosell och
  Annagreta Hansson

5
14
15
6
1
1

1

33
6
18

300
462
90
108
32
30

80

Studiecirklar och Kurser
Engelska
Franska
Teaterkunskap
Litteraturcirkel I

Litteraturcirkel II

Datakunskap
Vinprovning

Barbro Fleege
Gunilla Th ermaenius
Paula Lindberg 
Ingegerd Fröberg och
  Maidi Lingheim
Per Jödahl och
  Monica Höglund
Stig Lundqvist 
Anne-Marie Rosell

30
20
16

9

8
3+4
6

6
12
10

13

9
6+7
16

180
240
160

117

72
46
96

Resor och Utfl ykter Bertil Wijk och Paula Lindberg 10 153

Årsmöte och Höstmöte Styrelsen 2 80 / 50 130

Summa 359 5.257

Aktivitetsstatistik 2004
Detta är en del av allt som vi gjorde förra året!
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Aftonvarden var nyss fulländad i Täby 
kommunhus. En lämning låg på de 
rymliga faten ännu; bitar av skinkan och 
syltan och spjället, i spillkum och bunke 
residuum av sill och potäter. Tillika i helrör 
i vrårna slunkar av halvljummen Kosken 
och Östgöta Sädes, märkligt försmådda. 
Salen är väl uppeldad och varm och larmet 
kring borden når ansenlig höjd den kväll 
i december då julöl begås som fi nal på det 
digra programmet,

Att begynna i änden är avigt kan tyckas, 
så tanken får fl ykta mångfald av månvarv 
tillbaka. Till skiraste grönskan i månaden 
maj då idérik programgrupp bestämt vi 
spisade vårlunch i Näsbyparks ombyggda 
centrum.

Så följde rätt snart i månaden juni vid 
Karby i hus som fordom beboddes av 
hönsen en afton med räkor så många att 
vi ej kunde räkna dem alla.

 När höstkanten nåddes samma förträff -
liga ställe blev platsen för strömming med 
lukt som mången har svårt att fördraga.

Den mörka november upplystes av 
Lindholmens gås med krås och med sås 
som följde på soppan den svarta

Ej må förglömmas uppskattad dans som 
tråddes på julfest som i början berördes; 
nyhet för året införd av preses den välför-
ståndiga Mary.

Alve Borg

SPF:s Natur- och Kulturresor 2005

SPF arrangerar i sommar kulturresor till folkhögskolorna i Grebbestad respektive Kramfors. 
Det blir utfl ykter i landskapet med naturupplevelser och besök vid lokala kulturminnesmär-
ken. Folkhögskolorna kommer att sammanställa utfärdsprogram utifrån aktuella utställ-
ningar och arrangemang.

Grebbestads folkhögskola  10 – 16 juli
Folkhögskolan ligger centralt i Grebbestad

Hola folkhögskola  24 – 30 juli
Folkhögskolan ligger i byn Prästmon, Kramfors kommun. Utfärder längs Höga Kusten.

Pris: 5000 kronor per person.
I priset ingår bussresa från Hornsbruksgata 28, eget rum, helpension och utfl ykter.

Anmälningar till SPF Stockholmsdistriktet, telefon 720 77 30
fr.o.m. fredagen den 11 februari.

Vad som inmundigades 2004
(Må Johan Ludvig Runeberg och andra förlåta)
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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 
Barbro Ekroth   tel 732 75 38 
Anna-Britta Adolphsson  tel 756 20 23
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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, efter bedömt vård-
behov, som Du har svårigheter att klara av med egen kraft.
Det kan till exempel gälla:

• Personlig omvårdnad
• Städ- och tvätt
• Hushållsgöromål
• Inköp

Vi fi nns för dig som behöver hjälp dag, kväll samt helg.
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

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

Centrala/Östra Täby:
Hägernäs, Viggbyholm, Gribbylund, Storstugan, Centrum, Biblioteksgången, 
Gästgivargränd, Lyktans seniorboende tel 768 95 14.

Södra/Västra Täby:
Ella, Skarpäng, Näsbydal, Roslags Näsby, Lahäll, Grindtorp, Näsby Park 
(ej centrum), Ensta, Vallatorp, Erikslund, Visinge, Värmevägen, Kullagränd 
seniorboende tel 768 93 31.

Ångaren/Näsby Park:
Eskadervägen 1 och 3, Eskadervägen 2-48, Kryssarvägen, Centralvägen tel 
756 01 10.
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RESOR OCH UTFLYKTER
Stockholms spårvägsmuseum.
Onsdagen den 16 februari kl 1400 får vi en 
guidad visning kallad ”Från hästspårvagn 
till Vagn 2000”. Det är en mycket intressant 
utställning om utvecklingen av spårtrafi ken 
under 1900-talet. Det går att anmäla sig, när 
detta blad kommer i brevlådan, men gör det 
snarast. 

Museet ligger på Tegelviksgatan 22 och nås 
enklast med buss 2 från Slussen till hållplats 
”Spårvägsmuseet”. Museet nås också med 
bussarna 53, 55 och 66. Buss 66 har hållplats 
utanför museet.
Besöket kostar 50:- och betalas vid ingången, 
där vi träff as några minuter före 14.00. An-
mälan till Paula Lindberg tel 758 8112 eller 
Bertil Wijk tel 732 74 32. I receptionen fi nns 
en enklare cafeteria, där man kan få en kopp 
kaff e efter beställning vid visningens början.

Brandstationen i Täby.
Räddningstjänsten i Södra Roslagen in-
bjuder oss till en visning av sina lokaler och 
vagnhallar. Det blir också en redogörelse för 
vad Räddningstjänsten gör och något om 
organisationen.
Fredagen den 4 mars kl 10.15 får vi en guidad 
tur, som tar ungefär 1 ½ timme. Vi samlas 
5 minuter före utanför ingången till Brand-
stationen i hörnet av Centralvägen och Ny-
torpsvägen för att i samlad tropp bli insläppta 
genom en kodad dörr. Det är ont om parker-
ingsplatser kring Brandstationen men det lär 
fi nnas goda parkeringsmöjligheter längre in på 
Nytorpsvägen. Antalet deltagare är maximerat 
till 20 st och kostar 20:-/person. Anmälan som  
vanligt till Paula eller Bertil 

Dagsutfl ykt till Poul Bjerres Vårstavi, 
Wendela Hebbes hus i Södertälje samt 
C.F. Liljvalchs Saltskog.
Tisdagen den 12 april går buss från Täby till 

Södertälje och Vårstavi, som ligger någon mil 
öster om Södertälje. Vårstavi byggdes under 
första världskriget och här fi nns mycket konst 
och en vacker trädgård. Poul Bjerre (1876-
1964) introducerade psykoanalysen i Sverige 
och utvecklade en form, som kallades psyko-
syntes. Han har utgivit ett 40-tal böcker om 
själsläkekonst och med en lättfattlig stil nådde 
han stor läsekrets. Han var också skulptör och 
har samlat konst som t.ex. en stor tavla av Prins 
Eugen och i parken en staty av Milles.

Vi äter lunch i Wendela Hebbes hus i Söder-
tälje. Wendela var en kvinna i männens tide-
varv och har kallats Sveriges första kvinnliga 
journalist. Hon föddes 1808 i Jönköping och 
dog ”vid full vigör vid 91 års ålder de 27 augusti 
1899”. Förutom maken Clemens Hebbe fanns 
två män, som präglade Wendelas liv. Hon blev 
hårt ansatt av den grånade Tegnér, som åtrådde 
henne och till sist, då han blev avvisad, bes-
kyllde henne för att vara orsak till sin sinande 
poetiska ådra. Clemens flydde utomlands 
efter ekonomiska oegentligheter och lämnade 
Wendela med tre små barn. 1841 skrevs det 
historiska anställningskontraktet mellan Wen-
dela och Aftonbladet med Lars Johan Hiertas 
namnteckning. Wendela arbetade hårt på 
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busskaff e med smörgås. 
Avgång från Ångaren, Näsby Park kl 13.00 
och från Täby centrum kl 13.15. Pris 120:-. 
Inbetalningskort utsändes av researrangören. 
Anmälan till Paula eller Bertil senast den 17 
maj. 
Researrangör: Pocketresor.

Norge
Som tidigare omtalats kommer vi den 13-17 
juni att göra en enastående vacker bussresa till 
Norge med samma researrangör, som gjorde 
vår resa till  Norrland sommaren 2004. 
Dag 1 startar vi från Täby via Karlstad och 
Töcksfors till Oslo och Hotel Anker.
Dag 2 börjar med ett besök i Vigelandsparken, 
Holmenkollen och Bygdö där de som önskar 
kan besöka  Vikingamuseet och äta lunch. På 
eftermiddagen går färden till Geilo där vi äter 
och övernattar.
Dag 3 går till Hardanger med ett stopp vid ett 
av Norges mest kända fall, Voringsforsen, i den 
vackra Måbödalen. Därefter besöker vi Kjeåsen 
600 meter över fj orden och Hardangervidda 
naturcenter, som förmedlar kunskap om natur 
och kultur. Efter en färjetur till Bruravik klät-
trar vi med bussen över bergen till vårt hotell 
och middag i Voss.
Dag 4 fortsätter via Stalheim och Gudvan-
gen till Flåm efter en tur på Sognefj orden. 
I Flåm åker vi med den vackra Flåmsbanan 
till Myrdal. Därefter blir det vacker väg över 
Sveingardsbotn och Myrland tillbaka till Geilo 
där middagen väntar.
Dag 5 återvänder vi till Sverige och Täby. 

Denna resa gör vi alltså den 13-17 juni och 
resan kostar  4.980:- per person i dubbelrum. 
För enkelrum tillkommer 980:-. Anmälan som 
vanligt till Paula eller Bertil senast den 9 maj.
Researrangör: Ekmanbuss AB.

Bertil Wijk

Aftonbladet där hon recenserade och översatte 
böcker samt även skrev ett par romaner. Ett 
mycket spännande människoöde.

Efter lunch gör vi ett guidat besök på konstme-
cenaten Carl Fredrik Liljevalchs gård Saltskog 
i Södertälje med visning av konstnärernas 
ateljéer och pågående konstutställning.

Denna utfl ykt kostar 575:- och i priset ingår 
lokala guider, förmiddagskaff e, lunch med 
kaff e samt buss från Ångaren med avgång 
08.30 och Täby centrum 08.45. Anmälan till 
Paula eller Bertil senast den 29 mars. Resear-
rangör: Pocketresor.

Angarnsjöängarna
Torsdagen den 11 maj samlas vi liksom tidigare 
år för att titta på fåglar och promenera, prata 
och dricka kaff e. Svea Sjöö leder oss till fåglar 
och rastplatser. Vi samlas kl 08.00 på parker-
ingsplatsen vid Angarnssjöängarna strax norr 
om Angarns kyrka. På gamla Norrtäljevägen 
står skylt ”Naturreservat”. Det behövs ingen 
föranmälan men om någon vill följa med och 
inte har bil, så kan vi nog ordna samåkning.  
Ring i så fall till Bertil.

Lär känna din kommun
Det har kommit önskemål om en utfl ykt i Täby 
för att råda bot på dålig lokalkännedom i vår 
kommun. Tillsammans med TibbleSeniorerna 
gör vi tisdagen den 7 juni en 3 timmar lång 
rundtur i Täby kommun med buss. Vi får hjälp 
av Kerstin Gräns, rutinerad guide, tidigare 
anställd i kommunen. Vi kommer att få se och 
höra om gammalt och nytt på en rundtur via 
Viggbyholm och det nya Hägernäs till Grib-
bylund och Täby Kyrkby. Jarlabankes bro är ett 
måste och efter Skålhamra och Hagby kom-
mer vi tillbaka till Täby. Det blir naturligtvis 
några stopp på vägen och någonstans blir det  
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Respektive ledare informerar om och tar 
emot deltagaravgifter i förekommande 
fall.

Jarladansarna
Kom och pröva med oss på Ångaren på 
måndagar kl. 10.00 - 12.00. 
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 medlemmar. 
Ring för mer upplysning till
Toto Granath, 756 42 97

Square Dance
Dansen fortsätter på Kvarntorpsgården. 
Ring för vidare upplysningar till
Birgitta Larsson, 756 45 14
Per Jödahl, 756 23 25

Gymnastik
Gymnastiken började tisdagen den 18 
januari som vanligt med två grupper: kl 
08.10 samt 09.00. Att gymnastiken pågår 
på Ångaren, betyder inte att man måste 
bo där för att vara med. Kravet är att man 
är medlem i Jarlabanke.För ytterligare 
information ring Marianne Johansson, 
756 28 05

Vattengymnastik
Vattengymnastiken i Tibblebadet sker till-
sammans med TibbleSeniorerna. För ytter-
ligare information ring Birgit Carnby, 510 
134 44 eller Tibblebadet, 768 98 09.

FRISKVÅRD

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

Stavgång  
Friluftsfrämjandet har stavgång vid Ensta 
krog måndagar kl 13 och torsdagar kl 10. 
Det fi nns möjlighet att hyra stavar. För 
information ring Friluftsfrämjandets kansli 
756 60 02.

Hur skall vi motionera i 
vår?

Promenera, spela boule, lyfta skrot . . ?

Alla motionsintresserade är välkomna till 
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40 måndagen 
den 7 mars kl 14. Över en kopp kaff e gör vi 
gemensamt upp ett program för våren. Tag 
med Dig Dina idéer och kom! 

Hör gärna av Dig innan till Ing-Britt Edlund 
768 83 10.

Få motionerade mycket i 
distriktstävlingen

Distriktets motionstävling i höstas blev 
för Jarlabankes del ingen succé. Den blev 
egentligen ingen succé överhuvudtaget 
eftersom endast femton av distriktets 81 
föreningar lämnade in redovisning.
Av tävlingsledningens sammanställning 
framgår att i genomsnitt tolv procent av 
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Men insatsen var riktigt bra. I genomsnitt 
samlade de 67 jarlabankarna 40 poäng var. 
Några av dem hade full pott, 94 poäng av 
94 möjliga.
Det är nog inte så dåligt ställt med mo-
tionsintresset i vår förening som det här 
resultatet antyder. Det är nog närmast 
intresset för motionstävlingar av det här 
slaget som är dåligt.
Moveri necesse est, moveri certamen non est 
necesse, som en nutida Pompejus kunde 
ha uttryckt saken. Att motionera är nöd-
vändigt, att delta i motionstävlingar är inte 
nödvändigt.

Alve Borg

medlemmarna i de femton föreningarna 
deltog och samlade 26 409 poäng. Varje 
förenings poängantal har dividerats med 
föreningens medlemsantal den 1 sep-
tember. På så sätt har man fått fram ett 
jämförelsetal för varje förening.
Vann gjorde SPF Skutan med jämförel-
setalet 10,89. Jarlabanke kom på åttonde 
plats med 2,90. Den förening som kom på 
femtonde plats hade jämförelsetalet 0,60. 
Det bör noteras att Jarlabanke inte kunde 
börja förrän två veckor efter de andra. Vi 
höll på sex veckor, övriga föreningar åtta.
Av Jarlabankes drygt 900 medlemmar 
deltog 67, dvs 7,4 procent, klart under 
genomsnittet i distriktet, alltså.
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Den 16 maj är det dags igen för den årliga 
utfl ykt, som ”Framtiden” arrangerar.

Framtiden kallar sig arbetsgruppen med 
representanter för tio SPF föreningar i norra 
länet. Om vi börjar från norr har vi Skutan på 
Väddö, Rurik i Norrtälje, Attunda och KOM 
i Vallentuna, Vikingen i Österåker, Jarlabanke 
och TibbleSeniorerna i Täby, Kastellet i Vax-
holm, Idun i Danderyd och Lidingöskeppet i 
Lidingö. Gruppen träff as några gånger per år 
för att dryfta angelägenheter på alla nivåer i 
SPF-organisationen och när vi fi nner det befo-
gat framför vi vårt ställningstagande i aktuella 
ärenden till den det berör .

Sedan fl era år tillbaka har Framtiden även 
arrangerat utfl ykter, där samtliga våra med-
lemmar erbjuds att delta. En av föreningarna 
åtar sig att arrangera ”årets utfl ykt”. Vi har de 
senaste åren besökt Ängsö nationalpark, Åland 

Utfl ykt med ”Framtiden”

Kammarmusik i bibliotekshuset
Tidpunkt: 23/3 kl 13.00
Plats: Bibliotekets hörsal, Attundafältet 14, plan 3
Gunnar Strokirk, violin, Åke Olofsson, violoncell och Gunnar Asplund, piano, spelar 
Ludvig van Beethovens pianotrio Op 97 i B-dur (Ärkehertigen) och Franz Schuberts 
pianotrio Op 99 i B-dur.
Entré: 80 :-

www.ekmanbuss.se

RING FÖR KATALOG

19/2, 12/3   Kyss Hjalmar  1 dag  9/5        Bornholm 4 dgr
18/3, 29/4   Köpenhamn   3 dgr  10/5, 9/8    Sala     1 dag
23/4          Holland   7 dgr  26/5, 18/8  Engelsberg 1 dag
26/4, 20/9   Skagen   3 dgr  13/6     Norge  5 dgr
1/5, 9/10     SPA i Sunne   3 dgr  22/6     Midsommar 5 dgr

Ett litet urval av våra resor 2005.

08-15 95 75

med bl a vingården Västergårds, Vallentuna 
”En resa i Vallentunas historia”, Selaön och 
Mälsåkers slott,” och senast Åkers Bergslag med 
malmvaskerskan Lova som Guide. 

I år är det Ruriks tur att arrangera utfl ykten. 
Vid arbetsgruppens sammanträde nyligen 
fi ck vi preliminära uppgifter om denna. Det 
kommer att bli en heldagsutfl ykt med bussar 
till centrala delar i Norrtälje med dess omgiv-
ningar. Åtminstone en buss kommer att utgå 
från någonstans i Täby. Ett detaljerat program 
kommer att fi nnas i vårt nästa blad som utkom-
mer den 5 april och det gäller då ”att hänga 
på låset” för det fi nns givetvis en begränsning 
i antal deltagare.

Reservera dagen den 16 maj redan nu. Det 
är den dagen som skulle ha varit helgdag om 
inte vår nationaldag tagit över.

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

Berätta att ni läst annonsen i medlemsbladet!
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APOTEK Apoteket Skeppet   0771 45 04 50
BANK SEB 756 03 70
  Svenska Handelsbanken 756 73 80
BILMÄKLARE Mikael Mattinson 792 50 22
BLOMSTERHANDEL Näsby Parks Blomsterhandel 756 33 21
  Interfl ora Näsby Park Centrum 446 15 50
BOKHANDEL/KONTORSMATERIEL Näsby Parks Bokhandel 756 36 30
DAGLIGVAROR, LIVSMEDEL SABIS Vivo 544 43 170
DAMMODE, BARN- och FRITIDSKLÄDER  Designer Outlet 0708-11 66 16 
  Intermezzo Boutique  756 92 42
  Marin 19 20 40 10
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
  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
  SILVIA Guld & Silver 511 76 693
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 Eskader 630 09 86
  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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Husmanskost
Lunchbuff é
a la Carte
Asiatiska rätter

Mat även för avhämtning
Fullständiga rättigheter kommer inom kort

Öppet:  mån- fredag 11 - 21
  lördag  12 - 21
  söndag o helg 12 - 21

Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86

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

En söt historia:
En busschauff ör kör en buss fullastad med pensionärer längs en motorväg när en gam-
mal dam kommer fram och  knackar honom på axeln. Hon erbjuder honom en handfull 
jordnötter, vilket han tacksamt äter upp. När hon kommer för nionde gången frågar han 
varför dom inte äter upp jordnötterna själva, varpå hon svarar att det är inte möjligt på 
grund av deras gamla tänder, det går inte att tugga med dem. “Varför köper ni dem då?” 
frågar han förbryllat. Hon svarar: ”Vi bara älskar chokladen runt dem.”
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Litteraturcirkel II
Under 2004 har Litteraturcirkel II hunnit med 
ett antal författare med variation både avseende 
geografi skt ursprung, kulturkrets och språk. 
Vi har avsiktligt eftersträvat att omväxla med 
svenska, nordiska och andra författare, manliga 
som kvinnliga, klassiker och mer moderna. 
Varje val har visat sig ge upphov till livliga dis-
kussioner med infallsvinklar från många sidor 
och intressanta perspektiv på inte bara den rent 
litterära dimensionen utan breda samhälleliga 
och historiska aspekter.

2004 inleddes med två fi nska författare av 
olika karaktär. Anna-Leena Härkönen skildrar 
bl.a. ungdomens ofta besvärliga avvägning av 
osäkerhet och självhävdande. Arto Paasilinna 
skildrar i ofta burleska äventyr hur det mo-
derna samhället har svårt att inrymma personer 
av vad en gruppmedlem ville karaktärisera som 
den ”oförstörda mannen i motsats till dagens 
förkvävda”.  Det är svårt att inte ryckas med av 
Paasilinnas fantasirika infall. Nobelpristagarna 
Heinrich Böll och Günther Grass representerade 
efterkrigstidens tyska litteratur men även olika 
samhällsutvecklingar i dåvarande Väst- resp. 
Östtyskland. Att Blecktrumman gjorde stort 
intryck kom väl fram under diskussionen 
men inte så att alla upplevde den likartat. 
Samhällsskildring i Hus utan väktare kan också 
kontrasteras mot ”jag”-centrering i En clowns 
åsikter. Från dessa tungviktare till Danmarks 
unga Hanne-Vibeke Holst och hennes skildring 
av en karriärkvinnas dramatiska upplevelser 
och svåra anpassning till en tillvaro med man 
i samma karriär och barn ställt mot inte bara 
yrkesutövningen. Sommaren erbjöd läsning 
av John Steinbeck (åter en Nobelpristagare) 
och Somerset Maugham, två grenar på det 
yviga anglosachsiska litteraturträdet. Stein-
becks ansågs beröra mest genom realismen i 
skildringar av udda och avsigkomna personer 
med överseende godhet. Maugham å sin sida 

tycktes se tillvaron mer ovanifrån men samti-
digt skildra människor även av idag. Från den 
engelskspråkiga världen till verk med centraleu-
ropeiska rötter hos Milan Kundera och Bashevis 
Singer. Den senare, som ju även belönats med 
Nobelpriset, upplevdes som angelägen att 
bevara sitt ursprung även efter att han lämnat 
sina födelsetrakter. Omdömen skiftade från att 
romanerna ansågs ta överhand över noveller 
medan andra fann läsningen långtråkig trots de 
emellanåt dramatiska händelser som skildras. 
Kundera uppfattades som mer ”intellektuell” 
och resonerande kring kommunismens förfall 
i västvärlden. Även denne sågs som klinisk 
med en tendens mot långsamhetens lov. Under 
hösten har återigen författare av mycket skilda 
inriktningar stått på dagordningen. Oscar 
Wilde, vars verk och liv gav många infallsvink-
lar även med dagsaktualitet. Sven Stolpe visade 
en rikedom som författare, litteraturforskare, 
debattör och journalist och framstod även så 
här i efterhand som en gestalt värd uppmärk-
samhet. En omstridd person med starka upp-
fattningar. Året avslutades med en av världs-
litteraturens erkänt stora, Fjodor Dostojevskij 
som många fann krävande i hans försök att 
konfrontera frågeställningar om människans 
absoluta fria vilja och huruvida detta går före 
lycka. Bakgrunden för hans författarskap var 
inte blott hans eget levnadsöde utan även de 
omvälvande förändringar som karaktäriserade 
1800-talets Ryssland och Europa. Inför 2005 
står nu norska författarinnan Sigrid Undset, 
Nobelpristagare 1928, på listan över författare 
vars verk vi skall läsa och diskutera när vi åter 
samlas den 19 januari 2005. Inte minst kan en 
norsk författare vara motiverad mot bakgrund 
av att det 2005 är 100 år sedan den svensk-
norska unionen upplöstes!

Under det gångna året har antalet deltagare 
vuxit och uppgår nu till dryga dussinet. Alla 
deltar med rika fonder av kunskaper och 
mångfaldiga insikter.

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

Engelsk Konversation 
Befi ntlig 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 
26 januari. 
Ledare: Gunilla Th ermænius, 756 03 93 
Lokal: Medborgarskolan, Kryssarvägen 
20.
 

Litteraturcirkel I
Cirkeln fortsätter på tisdagar kl 14 - 16 
med början den 1 februari.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För information kontakta Maidi Lingheim 
792 40 12 eller Dagmar von Walden Laing 
758 30 22.

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

KURSER/CIRKLAR

Bridge
Tävlingsbridge Jarlabanke
Lokal: Ångaren
Måndagar kl 14.00
Kontakta Paula Lindberg, 758 81 12
eller Monica Palme, 756 80 41.

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl 13.00 
Kontakta Babs Olbers, 732 60 95.

Viggbyholms Seniorbridge
Lokal: Viggbysalen
Tisdagar kl 13.00
Kontakta Hans Nordström, 732 65 53.
Torsdagar kl 13.00
Kontakta Dagmar Wahlstedt, 
732 46 07

Täby Seniorbridge
Lokal: Kometvägen 11, Grindtorp
Måndagar kl 13.00, Slamkryparna

Teaterkunskap:
Ledare: Margareta Broberg 
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Grupp I kl 13.00 torsdagarna 27 januari, 
17 februari, 10 mars och 7 april.
Grupp II kl 14.00 torsdagarna 3 februari, 
24 februari, 17 mars och 14 april.
Plats fi nns för fl er deltagare. Kontakta 
Paula Lindberg 758 81 12.

Vinprovning
Gruppen fortsätter under våren att träff as 
på Jarlabankes kansli. För information 
kontakta Anne-Marie Rosell, 758 20 82 
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Spelledare Lennart Pålsson, 768 56 60
Bengt Forsgren, 758 06 36
Tisdagar kl 11.00 Spelglädjen 
Spelledare Erik Gustavsson, 792 00 15
Margareta Hillgren, 510 11 663

Onsdagar kl 13.00 Onsdagsgruppen
Spelledare Åke Bexelius, 758 31 19

Onsdagar kl 19.00, Blandarna
Spelledare Jan von Axelsson, 756 16 18
Alf Tengström, 510 51 296

Torsdagar kl 13.00, Kometen
Spelledare Birgitta Eriksson, 510 122 83
Ulla Eriksson, 758 49 89

Torsdagar kl 18.00 Torsdagsgruppen
Spelledare Erik Johansson, 654 54 80
Lennart Johansson, 473 03 04

Fredagar kl 10.00 2NT träningsgrupp
Spelledare Margareta Hillgren, 510 11 
663
Gunnar Hillgren, 510 11 663
Karin Pettersson, 511 78 276

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

Vårlunch den 20 april kl 13.00

I år blir vårlunchen på Kvarntorpsgården, (Näsby Allé 72), som ligger på några 100 
meters gångavstånd från hållplatsen vid Allégården för buss 619 och servicelinjen.
Förhoppningsvis blir det en skön promenad i fi nt vårväder. För den som vill ta bilen 
fi nns parkeringsplatser intill gården.  Anmälan görs till Anne-Marie Rosell 758 20 
82 eller till vårt kansli senast den 12 april.  Pris: 90 kr, som betalas på platsen.
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Åldersförändringar i gula fl äcken är en av 
de vanligaste orsakerna till nedsatt syn hos 
människor över 60 år. Eftersom sjukdo-
men vanligtvis endast drabbar det centrala 
seendet, leder den inte till blindhet, men 
det blir svårigheter med läsning, bilkörn-
ing eller andra uppgifter, som kräver skarpt 
centralt seende.

Gula fl äcken eller makula (betoning på 
första stavelsen) är en liten del av näthin-
nan i bakre delen av ögat där det är tätast 
med färg- och ljuskänsliga celler (tappar 
och stavar), som gör det möjligt att se fi na 
detaljer. Namnet beror på att området 
framträder i gulaktig färg vid inspektion 
av näthinnan.

Risken att få förändringar i gula fl äcken 
är c:a 30 %  hos personer som är över 75 
år. Det fi nns två typer av sjukdomen.

Torr makuladegeneration utgör 90 
% av alla som får sjukdomen. Orsaken 
vet man än så länge inte så mycket om, 
men cellerna bryts sakta ned med dåligt 
seende rakt fram. Dålig cirkulation eller 
ämnesomssättningsproblem t.ex. diabetes 
tycks ha betydelse. Rökning ökar risken 
och det fi nns även en ärftlig komponent. 
Sjukdomen börjar oftast i ett öga men 
även det andra ögat kan drabbas.

Blöt makuladegeneration är en allvarli-
gare form och drabbar 10 % av dem som 
fått sjukdomen.  Den uppträder då nya 
bräckliga blodkärl växer in i makula och 
orsakar blödningar och vätskeutträde i 
vävnaden. Detta orsakar snabb försämring 
av det centrala seendet.

Åldersförändringar i gula fl äcken
MAKULADEGENERATION

Varken torr eller blöt degeneration av 
gula fl äcken orsakar smärta i ögonen, men 
vid den torra formen av sjukdomen sker 
en försämring av synskärpan långsamt 
över många år. Efterhand kan det komma 
en grå, suddig fl äck i det centrala seendet, 
beroende på bortfall av ett stort antal cel-
ler centralt i gula fl äcken. Vid den blöta 
formen kommer symptomen snabbare 
och domineras av krökta linjer i det cen-
trala seende ungefär som i en skrattspegel. 
Vätskan eller blödningen under makula ger 
svullnad av näthinnan, som inte längre är 
slät vilket orsakar krokiga linjer. 

Sjukdomen upptäcks genom synunder-
sökning och inspektion av näthinnan ge-
nom att med mikroskop titta på näthinnan 
efter vidgning av pupillen. Optikerna är 
tränade att upptäcka sjukdomar, som inte 
beror på brytningsfel i linsen. I sådana fall 
tillråds man söka ögonläkare.

Torr makuladegeneration kan än så länge 
inte behandlas men med många hjälpme-
del, som i dag står till buds, kan de fl esta 
människor leva ett aktivt och normalt 
liv. Några fall av den våta varianten kan 
behandlas med laser, som riktas mot det 
läckande området i makula. 

Mycket forskning pågår för att utröna 
orsakerna till makuladegeneration och 
för att förbättra diagnostik- och behand-
lingsmetoder.

(Sammanställning av för alla tillgängliga 
artiklar på internet).

Bertil Wijk
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Hörde inte
Två älgskyttar satt på passet i Dalarna och 
de tog en sup ibland.
Så kom då där en älg och den ene sköt 
två skott. 
Men älgen föll inte utan gick vidare.
Då sa den andre: “Skjut en gång till, han 
hörde inte”.

Spanska?
Är Du intresserad
av att delta i cirkel

Spansk konversation?
Ring Mary Nordensvan

510 508 17
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TRÄFFAR

Månadsträffar
Vårens månadsträff ar äger som vanligt rum 
i bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, 
plan 3 (hiss fi nns) och som vanligt serveras 
kaff e med hembakat bröd.

Tisdagen den 22 februari kl 13.00 träff ar 
vi först Eva Kohl, ny äldreombudsman 
i Täby. Därefter har vi årsmöte och får 
lyssna till Bellmansvisor framförda av en 
mindre grupp ur Ordenssällskapet Par 
Bricole.  Se "Förstärkt dubbellåda".

Tisdagen den 5 april kl 13.00 kommer 
SIOMA ZUBICKY att berätta om sitt 
intressanta liv i ett anförande som han kal-
lar "Från cirkus till Auschwitz till Sverige". 
Se vidare sidan 27.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för speciellt 
inbjudna från servicehusen samt funk tion-
s 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

Torsdagsträffar
Träff arna inleds alltid med kaff e och dopp 
följt av någon programpunkt. När detta 
medlemsblad utkommer har vi redan hun-
nit med två träff ar på Fregatten. Nästa 
träff  blir den 17 februari, då översten, f.d. 
chefsdelegat i Röda Korset, Sven Lampell 
berättar och visar bilder: "Med Röda 
Korset i fält".

Årsmötet 22 februari

Förstärkt dubbellåda?
Hur många som kommer att sjunga på 

Jarlabankes årsmöte är inte helt klart. Men 
det blir åtminstone åtta, dvs en dubbellåda 
som det kallas inom körsången. Men det 
kan bli en eller ett par till. I så fall världens 
största dubbellåda, säger körledaren Stig 
Mellkvist.

En ”låda” i det här sammanhanget är en 
manskvartett som består av förstetenor, 
andretenor, förstebas och andrebas. En 
dubbellåda är således två manskvartetter.

Just den här dubbellådan, förstärkt eller 
inte, räknar sina anor från Carl Michael 
Bellmans dagar. Han är en av grundarna 
av Par Bricole, en loge för ”anständiga och 
muntra  tidsfördrif ” som stiftades 1779.

I Par Bricole finns grupperingar för 
teater, musik, sång m m. Kören består av 
60 sångare med en övre åldersgräns – pen-
sionär. De som passerat åldersgränsen vill 
ofta inte sluta sjunga för det utan har bildat 
DBKV – Den Bacchanaliska Körens Vete-
raner. Det är några av dessa som kommer 
till Jarlabankes årsmöte.

Och det blir naturligtvis Bellman. Bell-
mans fi gurer – Ulla Vinblad, Fredman, 
Movitz och de andra i sång och tal.

Alve Borg

Se för övrigt Jarlabankes kalender på näst 
sista sidan i medlemsbladet.
Ansvarig: Marianne Johansson, 
756 28 05.
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Månadsträff en 5 april

Med Edith Piaf till Sverige
efter Auschwitz och Dachau

På våren 1947 gästspelade en fransk 
artistgrupp på Chinavarietén i Stock-
holm med Edith Piaf som den ly-
sande stjärnan. I ensemblen ingick 
tjuguåringen Sioma Zubicky, musi-
kaliskt underbarn med xylofon som 
huvudinstrument.

Efter ett par år återvände Sioma till 
Sverige. Sju språk talade han tidigare 
och svenska lärde han sig snabbt. Han 
blev svensk medborgare och så små-
ningom journalist och chefredaktör 
på Stockholms läns socialförvaltnings 
informationsbyrå.

Men hans liv kunde ha slutat i 
gaskammaren i Auschwitz. Den 
ryska cirkusfamiljen Zubicky fl ydde 
undan nazisterna från land till land 
och kom tre dagar före andra världs-
krigets utbrott till Frankrike. Där 
kom den unge Sioma och hans far att 
arbeta för franska motståndsrörelsen 
samtidigt som de, som täckmantel, 
uppträdde för de tyska soldaterna på 
Atlantvallen. En dag sprack bubblan 
och Sioma tillsammans med mamma 
och lillebror lastades i en godsfi nka 
för transport österut. Nr 146021 tatuerades på 
hans arm och står där alltsedan dess.

I ett par år har vår förening ”stått i kö” för 
att få Sioma Zubicky som medverkande vid en 
månadsträff . Han har ständigt varit upptagen. 
Anledningen står att läsa på baksidan till hans 
bok Med förintelsen i bagaget. Så här skriver 
han där: ”Mitt livs viktigaste uppgift fi ck jag 
efter pensioneringen. Jag åker från Ystad till 
Haparanda med förintelsen i bagaget. Det är 
mitt bidrag till den satsning skolorna gör för 
att ta sitt historiska ansvar. De ungdomar jag 

träff ar avgör hur morgondagen kommer att se 
ut. Jag hoppas att det jag berättar kan bidra till 
att de väljer en mänsklig värld, öppen för alla 
oavsett kön, färg och religion.” 

Hittills har Sioma träff at 700 000 elever 
i svenska gymnasier och högstadieskolor. I 
december 2004 höll han tre föreläsningar i 
Berlin i olika skolor samt i Bundeskanzleramt 
i närvaro av förbundskansler Gerhard Schröder 
och ambassadör Carl Th am. Med förintelsen 
i bagaget har översatts till tyska och blev då 
”månadens bok” i Tyskland.

Sioma Zubicky har fått fl era utmärkelser 
för sina insatser. Senast nu i december då han 
fi ck ett pris på 50 000 kronor av Hela Sverige 
– Artister mot nazister.  

Alve Borg
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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 38 50

ÅLDERDOMENS VISDOM OCH UNGDOMENS VIGÖR

Vad är det som gör att en människa njuter av livet medan en annan inte gör 
det? Varför behåller en del sin sexuella vitalitet långt upp i åren? Varför 
har vissa kvar sina intellektuella gåvor medan andra blir senila?
Ambition,kraft och energi är egenskaper som är den naturliga följden av en 
god hälsa.
Rätta till dina matvanor så kommer du också att kunna lägga några år till 
ditt liv och få ut mer av de åren.
George Bernard Shaw skrev en gång att ungdomen kastas bort på ungdo-
men. Men när du har ålderdomens visdom och ungdomens vigör så är det en 
oslagbar kombination.
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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

Besök våra annonsörer!
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00



31

Till minne av Tyra Tervell

Ännu en av Jarlabankes pionjärer, styrel-
semedlem under föreningens tidiga år, 
Tyra Tervell, har avlidit några månader 
före sin 90-årsdag. Hennes nära vän och 
styrelsekollega Margareta Lidbrink avled 
strax före Tyra Tervells bortgång.

Begravningen ägde rum i Näsbyparks 
kyrka den 21 december 2004.

Tyra tillhörde Jarlabankes styrelse under 
åren 1980 – 86 och var då studieombud. 
Hon var dessutom medlem av Stockholms-
distriktets studiekommitté. Tyra var en 
mycket engagerad och drivande styrel-
semedlem, som med naturlig auktoritet 
skötte sina arbetsuppgifter och därmed 
aktivt bidrog till uppbyggnaden av Jarla-
bankes ledningsorganisation.

Tyra intresserade sig för många olika ak-
tiviteter inom föreningen, och hon var bl 
a en skicklig dansare upp i hög ålder.

Under de senaste åren deltog Tyra nästan 
alltid i grammofontimmarna på Ångaren, 
och hon utmärkte sig ofta som en mycket 
kunnig lyssnerska, som alltid gissade rätt 
på kompositör, textförfattare eller artist. 
Hon hade en speciell egenskap, som hon 
ofta visade prov på; hon kunde gissa rätt 
redan innan stycket spelades, bara med 
stöd av de ledtrådar, som lämnades, när 
stycket påannonserades.

Tyra var en kvinna med stil och elegans, 
som ofta bildade medelpunkten i de möten 
av olika slag, som hon deltog i. Hon var 
en färgstark medlem i Jarlabanke, och vi 
saknar henne mycket, men vi minns henne 
samtidigt med glädje och tacksamhet.

Stig Nohrlander
Tidigare klubbmästare
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BEVINGAT

VÄDRA MORGONLUFT
Vädra morgonluft, ana nya möjligheter. Orden yttras av Hamlets döde 
far när denne i William Shakespeares drama Hamlet visat sig för sin son 
om natten och avslöjat vem som är hans mördare. Slutligen märker vål-
naden att det börjar dagas och att han därför strax måste sluta tala och 
återvända till dödsriket: "Men tyst! Mig tycks jag mig vädra morgonluft".

KVÄLLSKVISTEN
En jägarterm som avser den kvist som fågeln sitter på under natten. Även 
"morgonkvisten" och "Nattkvisten" har denna bakgrund.

SÖNDAGSBARN
Person som lyckats väl i livet. Enligt folktron var barn födda på söndagar 
speciellt lyckosamma, snälla, lydiga, vackra och framgångsrika.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat. Albert Bonniers Förlag

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
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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    
måndagar 10.00 – 18.00
tisdag-fredag  10.00 – 16.00
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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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Jarlabankekalendern

Datum Lokal Aktivitet

16/2
kl 14.00

Stockholms spårvägs-
museum

Utställning "Från hästbussar till Vagn 2000", guidad 
visning. Se sidan 12.

17/2
kl 14.00

Kvartersgården 
Fregattvägen 3

F d chefsdelegat Sven Lampell berättar och visar bilder: 
"Med Röda Korset i fält". Se sidan 26.

22/2
kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14

Årsmöte med Bellmansvisor.
Se sidan 26.

3/3
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Stig Nohrlander presenterar "Franska romantiker".
Se sidan 26.

4/3
kl 10.15

Brandstationen i Täby
Nytorpsvägen

Räddningstjänsten i Södra Roslagen visar lokaler och 
vagnshallar. Se sidan 12

22/3
kl 14.00

Allégården Väntjänstträff . Stig Nohrlander underhåller.
Se sidan 26.

17/3
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Hans Åström, ordfäörande i Hembygdsföreningen, 
visar bilder och berättar om sin bok "Runristningar i 
Täby". Se sidan 26.

31/3
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Fil.mag. Karin Naumburg berättar något om Sveriges 
kulturhistoria och visar bilder. Se sidan 26.

5/4
kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Attundafältet 13

Månadsträff . "Från cirkus till Auschwitz till Sverige". 
Sioma Zubicky berättar om sitt liv. Se sidan 27.

12/4
kl 08.30

Buss från Ångaren Utfl ykt till bl a Wendela Hebbes hus och Carl Fredriks 
Liljevalchs gård i Södertälje. Se sidan 12

12/4
kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Väntjänstträff . Ove Engström "Visor i vårens tid".
Se sidan 26.

14/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Bo Ågren berättar om segelfl ygning i fj ällen och visar 
bilder. Se sidan 26.

20/4
kl 13.00

Kvarntorpsgården
Näsby Allé 72

Vårlunch.
Se sidan 23

3/5
kl 14.00

Broby Gård Väntjänstträff . "Vett och etikett på 1700-talet".

10/5
kl 14.00

Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14

Månadsträff . Pär Sörman spelar och sjunger.
Mer härom i nästa blad.

11/5
kl 08.00

Angarnssjöängarna. Svea Sjöö leder oss till fåglar och rastplatser.
Se sidan 13

16/5 Buss från Täby Utfl ykt till Norrtälje med omgivning. Se sidan 17.
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Vårerbjudande
Buss & båt endast 50 kr t /rr

Skärgårdsbuffet – lunch 144 kr
eller middag 180 kr
Njut av den goda maten ombord.
I båda fallen ingår vin, öl, bordsvatten,
läsk och kaffe.

Räkkryssning 129 kr 
I priset ingår båtresa t /r, obegränsat
med räkor, bröd, ost, vin, öl, bords-
vatten och kaffe. Gäller för grupper om
minst 10 personer med avresa fredag,
lördag och söndag beroende på 
turlista t o m 12 /6 2005.

Otroligt, roligt och underhållande
ombord!
Kryssningsvärden underhåller med 
frågesport, lekar och tävlingar med fina
priser. Måndagar–fredagar underhåll-

ning med spännande frågetävling –
Vem vill bli lyxkryssare? Tisdagar
kåserar radio- och tv-profilen Carl-
Uno Sjöblom. Onsdagar träffar ni
sjungande magikern Jan-Åke Sundqvist.

Shoppa tax free
Fartyget har två välsorterade tax free-
butiker. Här fyndar ni allt från väldofter
till lyxiga matvaror.
Med reservation för ändringar.

Bussanslutningar finns från ett flertal
orter. Samtliga prisexempel gäller per
person 11/ 2–12 /6 2005.

För bokning och information
kontakta din resebyrå eller ring 
Viking Line på tel 08-452 40 00.

Koppla av med sjöluft, skärgård och god mat. Den korta sjövägen mellan
Kapellskär och Mariehamn tar bara 2,5 timmar. Under uppehållet i Mariehamn
har ni möjlighet att stanna kvar ombord.

www.vikingline.se
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