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Följ med till Cypern och
Mallorca!
Broschyren är här och försäljningen är 
i full gång.

Försäkra dig om en plats redan nu! 
HSB Omsorg i samarbete med 
VitalTour arrangerar innehållsrika resor
för åldergruppen 55+. Vi ger dig sol, 
värme och trevlig gemenskap och du 
är i trygga händer.

På våra resor erbjuder vi dig alltid:
Incheckat bagage levereras direkt till ditt hotellrum efter ankomst.
Hotell och lägenhetshotell med bra lägen, alltid med swimmingpool. 
Många hotell disponerar vi för oss själva.
Tillgång till skandinavisk sjukvårdspersonal på flyg och hotell.
Dagliga aktiviteter med anpassade fysiska övningar, sociala 
arrangemang och underhållning.

Alla är välkomna! 
HSB Omsorg borgar för kvalitet och omtanke och alla som vill är 
välkomna att vara med på våra resor. I oktober går säsongens 
första resor. Vi har flyg hela vintern och kan erbjuda avgångar från 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

För bokning och mer information om våra 
trygghetsresor ring 08-630 80 70 eller besök 
www.vitaltour.se. Om du vill veta mer om HSB 
Omsorg ring 08-630 80 00.

2 v från 5695:-
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Kära Jarlabankare

I förra bladet skrev jag att ”I dag är det 
fredagen den 13 maj och solen lyser från 
en nästan klarblå himmel” I dag den 18 
augusti kan jag säga detsamma. Som tur är 
har inte tiden däremellan bestått av enbart 
soliga dagar. Kraftiga regnskurar räddade 
våra gräsmattor och annat grönt från att 
helt förtvina. Jag hade turen att befi nna 
mig i Varberg under de varma veckorna 
i juli och kunde njuta av det ljumma 
havsvattnet på dagarna och sången och 
musiken i Societetsparken på kvällarna. 
För övrigt var sommaren för mig en lagom 
blandning av avkoppling och aktivitet 
och jag ser nu fram emot att få ta mig an  
höstens olika uppgifter. 

Du har förmodligen redan läst i Ve-
teranen nr 5 om det som hände på SPF- 
kongressen i juni. Avgiften till förbundet 
höjdes ju med 20 kr till 110 kr per år och 
medlem. Denna höjning kommer att drab-
ba föreningarna först år 2007. En höjning 
av avgiften till Stockholmsdistriktet med 
10 kronor är tidigare fastställd och gäller 
från 2006.  Styrelsen föreslår med tanke 
på årets höjning höstmötet att besluta om 
oförändrad årsavgift för nästa år. Se även 
kallelsen till höstmötet på sidan 7.

Hoppas att Du haft det bra i sommar 
och har möjlighet att delta i fl era av de 
aktiviteter som vi erbjuder i höst. Du har 
väl inte glömt att köpa biljett till vårt ju-
bileumsfi rande den 29 oktober? Tag gärna 
med Dig några av Dina närstående, även 
unga, vän eller väninna. Ännu fi nns ett 
antal biljetter kvar.

Mary

Utveckling av äldreomsorgen 
i Täby
Hur vill Du att vården och omsor-
gen för äldre ska utvecklas i Täby? 
Denna fråga ställer Täby kommun 
och Stockholms läns landsting till alla 
65+ och bjuder via lokalpressen in till 
diskussioner den 8 september kl 16 i 
Tibblegymnasiet. 

En enkät med ett antal frågor kom-
mer att gå ut till dem som har stöd 
i eget boende (hemtjänst), bor i äld-
reboende eller endast har trygghets-
larm. Att besvara enkäten är givetvis 
frivilligt men kommunen hoppas på 
hög svarsfrekvens. Resultatet kommer 
att redovisas i en rapport till social-
nämnden i november.

Rapporter från de två processgrup-
perna Anhörigstöd i ordinärt boende 
och Demensvård, som arbetat under 
våren, kommer att behandlas av soci-
alnämnden i september. En kort in-
formation om rapporternas innehåll 
fi ck vi vid KPRs referensgruppsträff  
med socialchefen nyligen. En rad 
konstruktiva förslag ingår. 

Ett nytt projekt inom kommunen 
startade 1maj i år och handlar om 
”Samverkan mellan kommunen och 
ideell sektor.” Projektets uppgift är 
att skapa förutsättningar  för en god 
samverkan. Vi har bjudit in projekt-
ledaren, Jenny Risfelt till vårt nästa 
styrelsesammanträde den 29 augusti 
för utbyte av tankar. 

KPR sammanträder den 26 septem-
ber.    Mary 
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Vi fyller

30
Stort jubileumsprogram

Tibble Teater
Lördag 29 oktober 2005 kl 13.30-16.00

Putte Wickman
Claes Crona
Lelle Printer
och pausmusikanterna

Arvid & Jonah

Jubileumsskumpa i pausen

Biljetten kostar 50 kronor
Fri placering

Kan köpas vid månadsträff ar, vid torsdagsträff ar i Kvartersgården, eller på kansliet, 
Eskadervägen 40, Näsbypark tisdag och torsdag 10-12. Eller sätt in 55 kr på Jarla-
bankes plusgirokonto 84 85 34-4 så kommer biljetten på posten. Skriv "Jubileum" 
på talongen! Eftersom den extra 5-an är till returportot behöver Du bara skicka en 

5-a även om Du köper fl era biljetter.
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Frukostar att minnas  -  3
Fortsättning från föregående nr

Litterärt och militärt
Klas Östergrens romanfi gur Henry Morgan i boken Gentlemen är en baddare när det gäl-
ler frukostar. I sitt fl ottiga förkläde snor han runt i köket och konsumerar på stående fot 
guava-juice, franskt lantbröd med salt smör, emmenthalerost och marmelad, morotsjuice, 
bacon och ägg, apelsinjuice, fi lmjölk med nedpiskad gräddfi l och mysli och ” kaff e av den 
styrkan som många vulgära sällar kallar fosterfördrivande”.
   Det är annat det än frukostarna under min skoltid som oftast bestod av smörgåsar och 
choklad på ljummet vatten ur kranen i fysiksalen för oss som inte hann hem på frukostras-
ten. 
   Men det fi nns de som haft det mycket värre. Efter månader till sjöss brukade C S Fores-
ters sjöhjälte Horatio Hornblower smutta på sitt frukostkaff e, gjort på brända brödsmulor 
och ingen vet vad, medan han knackade skeppsskorpan mot bordet i kajutan för att viv-
larna skulle krypa ut. Tanken på mat, speciellt frukost, lämnade honom inte ens i mycket 
stressande situationer. Ombord på korvetten Artropos i turkiska vatten försökte kommen-
dörkapten Hornblower se landkonturerna genom gryningsdimman. Han hade överskridit 
territorialgränsen  och var ute på ett mycket diskutabelt företag som kunde ge upphov till 
diplomatiska förvecklingar.
    Men. . .  ”Han vände sig bort och lät tankarna gå i en annan riktning. Han tänkte på 
en stor skiva fett fl äsk, stekt så att den var ljusbrun – en skinka hade legat i blöt för hans 
räkning de sista dagarna, och de yttre delarna av den skulle inte vara för salta nu. Heliga 
Jerusalem, om det fortfarande inte fräste på tallriken när den sattes fram för honom, trots 
transporten från kabyssen till kajutan, så skulle någon få veta att han levde. Han skulle låta 
kocken steka några skorpsmulor tillsammans med fl äsket, och han skulle runda av målti-
den med en skeppsskorpa med ett tjockt lager mörk sirap på. Det var en frukost som tålde 
att tänka på.”
    En annan intressant frukost åts i Pardala by den 27 oktober 1808. Där satt, enligt 
Runeberg, generalen Sandels och åt frukost i allsköns ro. Och bjöd pastorn, som han be-
hövde hjälp av med upplysningar om trakten. ”Herr pastor, jag låtit kalla er hit. Var god, 
foreller en bit.”
   Vad åt man mer i Pardala? Dåb på gås och kotlett av kalv. Det talas också om sås. På 
det hela taget var det ju en rätt mastig frukost. Till hands fanns också madera, margå 
och genever. Rätt häftiga grejor för en arbetsfrukost före en strid. Men det gick ju vägen 
vid Virta bro där fi nska armén slutligen stod som segrare trots misstaget med tiden. Rys-
sarna anföll ju klockan ett enligt överenskommelsen i vapenvilan. Men då var den fi nska 
klockan bara tolv.

   En del frukostar är inte vad de har varit. ”Ack! Dessa ostronfrukostar, som förr voro så 
vanliga och så muntra, då man sväljde ostron i tusental, dem har jag sett nästan alldeles 
försvinna”, utbrister Brillat-Savarin. Vid en sådan frukost skulle jag få kasta in servietten 
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forts
redan i början. För, som Hagdahl påpekar, ”uppbrytning av ostron fordrar en van hand, 
så att icke ostronet skadas, eller saften, hvari det ligger, utsläppes, eller skärfvor af inre 
skalet lösgöres och söndergrusas.”  Ostron i tusental!  Jag skulle inte klara ett enda, vare sig 
öppna eller äta. Det är nog bäst att hålla sig till gröt och välling.

   
   Slut på mina frukostminnen. Har Du några? Skriv i medlemsbladet och berätta!

Alve Borg

      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

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2005

Årets höstmöte äger rum i Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, plan 3,
tisdagen den 11 oktober klockan 13:00. 

På dagordningen står beslut om årsavgiften för år 2006 vilket av årsmötet hän-
skjutits till höstmötet. Handlingar inför höstmötet fi nns tillgängliga på kansliet 
fr.o.m. tisdagen den 27 september. 
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2006 är oförändrad 185 kronor för ensambo-
ende 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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SURSTRÖMMINGSÄLSKARE

Ni har väl inte glömt bort att anmäla Er till vårt surströmmingskalas torsdagen 
den 22 september kl 18.00. Än fi nns några platser kvar, så skynda Er att ringa 
till Anne-Marie Rosell, 758 20 82. Om Du inte vill ha surströmming kan Du få 
heminlagd sill. Meddela bara vid Din anmälan vad Du avser att äta.

Priset blir 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 fås 
på plats till självkostnadspris.

Och platsen är som vanligt Hönshuset, Karby gård. Dit tar Du Dig med buss 610 
eller 611. Där fi nns också parkeringsplatser om Du vill ta med Dig bilen.

GÅSABLOT

Jarlabankes traditionella och mycket uppskattade gåsmiddag - till vilken också 
TibbleSeniorerna inbjudes - äger även i år rum på Lindholmens gård och just på 
Mårtensafton, alltså torsdagen den 10 november.

Vi far dit i abonnerad buss som avgår från Ångaren kl 16.00 och från Täby Cen-
trum kl 16.10. Hemfärd kl 21.30.

Priset blir även i år 475 kronor. I detta ingår bussresa tur och retur, väl-
komstdrink, svartsoppa (Ni som deltagit tidigare vet att den är gudomligt god), 
gås med tillbehör, äppelkaka med vaniljsås, lättöl/vatten samt kaff e. Vin och an-
nan dryck kan inhandlas på plats till självkostnadspris.

Anmäl Dig, gärna så fort som möjligt, dock senast den 3 november till Anne-Ma-
rie Rosell, 758 20 82 eller till Lennart Linse, 758 98 80. Meddela då om Du vill 
stiga på bussen vid Ångaren eller i Täby Centrum.

Vi skulle uppskatta om Din avgift kom oss tillhanda senast den 3 november. 
Jarlabankes plusgiro: 84 85 34-4.
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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



11

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

Stocksundstorps Gård

Sedan 1600-talet har gården funnits 
i texterna och från 1700-talets bör-
jan nämns Stocksunds-torpet som 
”oskattlagd gård beläget å Ulriksdals 
kungsgård”. Gården är modercell till 
Stocksund. Många intressanta per-
sonligheter har präglat denna idyll. 
Bl.a.Edward Cederlund (han med pun-
schen), byggmästare August Sällström 
samt inte minst balettdansösen Sophie 
Hagman, husets verkliga ”dame”. Ge-
nom henne kom Gustav den III:e och 
den tidens kulturskapare som Kraus, 
Bellman, Sergel m.fl  in i gårdens his-
toria. Sophie Hagman anlade också en 
vacker fruktträdgård, som blev mycket 
omtalad.

Gården ägs i dag 
av skulptrisen och 
konstnären Carinne 
Löfgren-Williams, 
som visar oss runt 
i gården. Den har 
många utsmyckning-
ar från Gustav den 
III:s opera. Där fi nns 
stora väggmålningar 
av Malmén och Ro-
senqvist från opera-
salongen samt över 
dörrarna guldpan-
nåer av Jean Baptiste 

Masreliez, en av 1700-talets störste 
skulptörer. Gården förstördes delvis 
av en brand 1996, men mycket har 
räddats. Här fi nns Sophie Hagmans 
kabinett, operasalongen m.m.

Onsdagen den 28 september får vi 
en guidad visning av Stocksundstorps 
Gård med gammal och ny konst kl 
13.00. Besöket kostar 100:- och in-
kluderar kaffe och ostsmörgås. Tag 
med toffl  or, då det är ett privathus 
och golven är gamla och inte tål som 
mycket slitage. Anmälan till Paula  758 
81 12 eller Bertil 732 74 32 senast den 
19/9. Antalet deltagare är begränsat 
till 20 st.

   Har någon hört talas om Stock-
sundstorps Gård? Och var ligger 
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Stocksundstorp? De som åker bil har 
sett vägskylten när man åker från Täby 
och E 18 och viker av till höger strax 
efter Stocksundsbron mot E 4. Strax 
efter nedfarten från bron står skylten 
och pekar till vänster. Stocksundstorps 
Gård ligger intill Stocksundsbron på 
södra stranden intill Stocksundet. Man 
kan ta tunnelbanan till Bergshamra och 
från T-uppgången gå backen nedåt till 
skylt Stocksundstorp. Enklast är att åka 
bil och vi kanske kan samåka. Adressen 
är Konvaljstigen 4 Solna. Parkering 
fi nns på angränsande gator. 

”En fi lmupplevelse”
Vi har valt att på biografen på Kom-
mendörsgatan 28 se fi lmen ”Med blå-
gula Ögon”, Anders Hansers underbara 
resa från Smygehuk till Kebnekaise 
med musik av Benny Andersson och 
tal av Max von Sydow. Dessutom 
får vi se en liten fi lm om gravören 
Czeslav Slania, välkänd frimärksgra-
vör.  Föreställningen tar 1 ½ tim och 
kostar 150:- och då ingår ett glas vin 
eller alkoholfri dryck samt katalogen 
Visualiteter.

Välkomna till Kommendörsgatan 28 
måndagen den 14 november kl 14.00. 
Anders Hansers biograf rymmer 40, vi 
måste vara minst 20 stycken. Anmälan 
till Paula eller Bertil senast den 4 no-
vember. Vi samlas några minuter före 
kl 14.00 och betalar avgiften på plats.

Vår ”1:a Adventsresa” går i år 
till Köping
Den första kyrkan på åsen i Köping 
tillhörde socknen och kallades för Jäm-
mertuna kyrka. Den eldhärjades svårt 
år 1437. Därför byggdes en ny kyrka, 
som var stor nog både för socken och 
stad. 
I slutet av 1600-talet om- och tillbygg-
des kyrkan ännu en gång under ledning 
av arkitekten Nikodemus Tessin d y 
och den invigdes 1706. Det är den 
kyrka som fi nns i dag. Altarskåpet är 
kyrkans förnämligaste klenod, tillver-
kat omkring år 1520.

Efter högmässogudstjänsten blir det 
färd till ”Glada Gösen” på Malmön vid 
Mälarens strand. Där serveras vi en kall 
och en varm jultallrik. Efter måltiden 
besöker vi ”Tängsta Hantverk” en gård 
med anor från 1500-talet. Det är i dag  
ett litet familjeföretag, som försöker 
bevara de gamla traditionerna med 
personliga gåvor i järnsmide, snickerier 
och ljusstöpning.

Söndagen den 27 november startar 
utfl ykten som vanligt i Näsby Park med 
avgång kl 07.45 från Ångaren och kl 
08.00 från Täby Centrum. Resan kos-
tar 525:- och anmälan görs till Paula 
eller Bertil senast den måndagen den 7 
november. Researrangör: Pocketresor, 
som skickar ut inbetalningskort.

Bertil Wijk
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Jarladansarna
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 Line 
Dance. Plats fi nns för fl er medlemmar. 
Ring för mer upplysning till
Toto Granath, 756 42 97

Square Dance
Kom och pröva på torsdag den 15 eller 22 
september kl 12-14, Kvarntorpsgården, 
Näsby allé 72.
Ring för vidare upplysningar till
Birgitta Larsson, 756 45 14
Per Jödahl, 756 23 25

Gymnastik
Gymnastiken börjar igen tisdagen den 6 
september, som vanligt med två grupper 
på Ångaren, kl 08.10 och 09.00. 
Att gymnastiken pågår på Ångaren, bety-
der inte att man måste bo där för att vara 
med. Kravet är att man är medlem i Jar-
labanke. För ytterligare information ring 
Marianne Johansson, 756 28 05

Promenader
Vi promenerar tillsammans med Tibb-
leSeniorerna 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.

FRISKVÅRD

Jarlabanke golfare
Spelprogrammet är fastställt och fi nns på 
vår webbsida http:// jarlabanke.just.nu
Per Jödahl 756 23 25

Nu rullar boulekloten
Vår senaste aktivitet, boule, börjar ta fart. 
En liten skara spelar på torsdagar klockan 
10. Alla är välkomna och det kostar inget. 
Du som aldrig spelat boule, kom och pröva 
på. Det brukar fi nnas lediga klot som Du 
kan låna. Vill Du veta  mer, t ex var vi hål-
ler till, tala med Marianne Bull-Simonsen 
08-756 39 38.

”Stillasittande är en av de största 
riskfaktorerna för människor i alla åld-
rar. Modern forskning har visat att även 
s k lågintensivträning  har stora positiva 
hälsoeff ekter. ---- Kom ihåg att det aldrig 
är försent att börja motionera. Faktum är 
att motion blir allt viktigare ju äldre man 
blir. Kombinera gärna din motion med 
vistelse i naturen. Men lika viktigt är att 
skaff a sig bra kostvanor.”

   Ur broschyren för Panterdagen 2005
 Alve Borg

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

Moveri necesse est
- att motionera är nödvändigt



15

Samhället och de äldre
Program för föreläsningar i ABF-huset hösten 2005

”När anhörigskapet blir en stor del av livet”

Föreläsare: Professor Eva Jeppsson-Grassman
Onsdagen den 21 september kl 13 30 – 15 00

”Hur kan man fö”Hur kan man fö”Hur kan man f rebygga och behandla 
demenssjukdomar?"

Nya rön om livsstilsfaktorer och metoder för behandling

Föreläsare: Med doktor Miia Kivipelto
Torsdagen den 3 november kl 13 30 – 15 00

”Om äldre multisviktandes behov”
Vem ställs i centrum producenten eller konsumenten

Föreläsare: Utredare Ulla Gurner
Måndagen den 5 december kl 13 30 – 15 00

ABF-huset, Sveavägen 41
Entré 40 kronor

Arrangörer: Äldrecentrum, SPF, PRO, ABF, Studieförbundet 
Vuxenskolan
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Silviahemmets måndagsföreläsningar 
kl 18-19 på Drottningholm

Pris 100 kr inkl kaff e/te och smörgås
Anmälan en vecka före
12 september  Demens och sexualitet. 
   Else Melin, psykolog
3 oktober   Bättre demensvård utan nya resurser - går det? 
   Marianne Eli Olsson, direktör verksamhets-
   utveckling Göteborg
17 oktober   Hur vi ökade tryggheten för 
   demenssjuka hemmaboende? 
   Sofi a Kialt, demensansvarig i Flens kommun
31 oktober   Mat och demens. 
   Gerd Faxén - Irving, dietist
14 november  Demens – ett palliativt perspektiv. 
   Wihelmina Hoff man, överläkare
28 november  Validation och reminiscens vid demens.
   Sofi a Kialt, demensansvarig i Flens kommun

Föranmälan på telefon 08-759 00 71
Stiftelsen Silviahemmet, Gustaf III:s väg 7, Drottningholm

  
  Nya Faktablad
Från Förbundet har det kommit tre nya Faktablad.
nr 35 Personuppgiftslagen.
nr 36 Läkemedlens varningstriangel försvinner.
nr 37 Demens
En sammanställning över tidigare utgivna Faktablad var införd i Medlems-
bladet nr 3/2005.
Samtliga faktablad fi nns tillgängliga på Jarlabankes kansli. Är du intresserad 
kan du där ta del av dessa samt också få en kopia. På internet fi nns fakta-
bladen på Förbundets hemsida.
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Årsmöte i Näsbyparks Biblioteks Vänförening
Tisdagen den 20 september 2005 kl 19.00

Kändisar. Förfriskningar.
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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  Designers 768 08 60 
  Intermezzo Boutique  756 92 42
  Pir 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
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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Skriv en limerick
till vårt jubileum!

Att SPF Jarlabanke i Täby fi rar sitt 30-
årsjubileum i Tibble Teater lördagen den 
29 oktober 2005 är vid det här laget 
allom bekant. Biljett för 50 kronor kan 
köpas redan nu. Läs mer på sida 5!

Härmed utlyses en limericktävling som 
ett inslag i jubileumsfi randet.  Du får 
skriva hur många limerickar Du vill och 
de kan handla om vad som helst.

Enligt uppslagsböckerna är en limerick 
en nonsensdikt  som består av fem rader. 
Första raden skall sluta med ett orts-
namn. Raderna 1, 2 och 5 skall rimma 
liksom raderna 3 och 4.

   
   En vilseledd man ifrån Kind
   for till Irland med plånboken trind.
   Han tänkte köpa Tara
   av Scarletts far O´Hara,
   men denne var ju gone with the wind.
   
Den vinnande limericken kommer att 

uppläsas och priset utdelas på scenen  i 
Tibble Teater vid jubileumsfi randet.

Priset är unikt. Det blir All världens li-
merickar av Th ure Seck och Rune Åquist, 
vars första upplaga kom 1945. Limerick-
ens ursprung utreds i förordet av Sällska-
pets för limerickforskning försöksstation 
i Huddinge. Bakom pseudonymerna 
Seck och Åquist döljer sig Curt-Steff an 
Giesecke och Åke Runnquist.  

Sätt igång och skriv! Man kan faktiskt 
öva upp sig att skriva limerickar även om 
det tar emot i början. Senast den 30 sep-
tember 2005 måste brevbäraren eller Du 
själv lägga Dina limerickar i brevlådan på 
Jarlabankes kansli Eskadervägen 40, 183 
58 Täby. Lycka till!
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Månadsträff en 20 september:

Han smugglade ut Solzje-
nitsyns Nobeltal

Många av oss har sett honom på tåget 
mellan Näsbypark och Stockholm Östra. 
De allra flesta har sett honom på TV 
– Stig Fredrikson, som under många år 
rapporterat från Sovjetunionen och det 
nya Ryssland.

Under ett par dramatiska år på 1970-
talet, när Sovjetunionen stod på sin 
höjdpunkt, var Stig Fredrikson en kanal 
till väst åt Alexander Solzjenitsyn, nobel-
pristagaren som var  Sovjetunionens fi ende 
nummer ett. Nobeltalet var det första som 
hemligen fördes ut ur Sovjetunionen och 
det följdes av många olika slags dokument 
och meddelanden i båda riktningarna.  
Sedan Solzjenitsyn blivit landsförvisad 
var det nära att Stig Fredrikson blev hans 
privatsekreterare. Sitt journalistarbete i 
skuggan av det kalla kriget har Fredrikson 
skildrat i boken Alexanders kurir, som 
kom 2004.

Ryska började han studera för fyrtio 
år sedan på Tolkskolan i Uppsala där han 
utbildades till tolk och förhörsledare i 
krig. Senare blev det tre akademiska betyg 
i ryska och en fi l mag-examen.

Redan tidigt fick Stig Fredrikson 
omtumlande inblickar i Sovjetunionens 
maktsfär. Under en campingresa 1968 
upplevde han Pragvårens höjdpunkt. Att 
det var Tjeckoslovakiens sista frihetsdagar 
han var med om anade han inte. Men 
på väg från Tjeckoslovakien mötte han 

Warszawapaktens inva-
sionstrupper, som var på 
väg till Prag. Ett par år 
senare blev han utvisad ur 
Polen. Han var som TT-
medarbetare i Gdansk 
för att rapportera från 
revolten i de polska öster-
sjöhamnarna. Oförsiktigt 
ringde han in sina texter 
från hotellrummet, som 
var avlyssnat. Civilklädda 
säkerhetsmän tog honom 
till förhör och han beor-

drades att lämna landet.
Inte många svenskar har så lång erfaren-

het av Sovjetunionen och Ryssland som 
Stig Fredrikson. Det torde vara ännu färre 
som varit med om att lura KGB. En som 
bevisligen gjort det kommer till Jarlaban-
kes månadsträff  den 20 september.

Alve Borg

Bilden:
Alexander Solzjenitsyn och Stig Fredrikson  
i oktober 1996
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Höstprogram
Respektive ledare informerar om och 
tar emot deltagaravgifter i förekom-
mande fall.

Engelsk Konversation 
Befi ntlig grupp fortsätter på fredagar 
kl 14.00-15.30
Ledare: Barbro Fleege, 756 68 55 

Fransk Konversation
För information om dagar och lokal 
ring Gunilla Th ermænius, 756 03 93

Litteraturcirkel I
Tid: en tisdag i månaden kl 14-16
Lokal: Kansliet. Eskadervägen 40
Program: 
13 september, H C Andersen
4 oktober, Joyse Carol Oates
8 november, Iris Murdoch
6 december, J L Runeberg
Information: 
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. För information om lokal, da-
gar 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.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Grupp I kl 13.00 torsdagarna 29 sep-
tember, 20 oktober, 17 november och 
8 december.
Grupp II kl 14.00 torsdagarna 6 ok-
tober, 27 oktober, 24 november och 
15 december Det fi nns plats för nya 
deltagare. Kontakta Paula Lindberg 
758 81 12

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sin verk-
samhet. Höstens första träff  äger rum 
tisdagen den 13 september kl 17.00-
19.00 på Jarlabankes kansli, Eskader-
vägen 40. Höstens övriga träff ar: 18 
oktober, 15 november och 6 december.
Kostnaden beräknas uppgå till 100 
kronor per person och gång. Var och 
en tar med sig 4 vinglas.
För information tag kontakt med 
Anne-Marie Rosell 758 20 82 eller 
Irene Andersson, 758 08 35.
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Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl 13.00 
Kontakta Magnus Waller, 758 55 83.

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
Spelledare Lennart Pålsson, 
768 56 60
Bengt Forsgren, 758 06 36

Tisdagar kl 11.00 Spelglädjen 
Spelledare Erik Gustavsson, 
792 00 15
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 träningsgrp
Spelledare 
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.
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Skandias kundkontor i Täby söker kundbokare.

Vi söker dig som vill arbeta extra 10-20 timmar i veckan. Arbetsuppgifterna är att 
boka in kunder till våra rådgivare under dagtid. Vi riktar oss till större delen till 
våra egna kunder och till mindre del nya kunder.

Skandias kontor ligger på Bilioteksgången 13 vid Täby Centrum och arbetet är i 
nära samarbete med våra rådgivare. Vi är 20 medarbetare som erbjuder kvalifi cerad 
rådgivning för utvalda kunder med behov av trygghet, sparande och förvaltning i 
livets alla skeenden.

Om du är intresserad så kan du kontakta marknadsområdeschef  Th omas Anders-
son
Tel:08-615 43 12, 070-566 0034 eller mail: thomas.o.andersson@skandia.se 

SÖK DINA RÖTTER 
GRUNDKURS I SLÄKTFORSKNING 

HÖSTEN 2005
Det fi nns några få platser kvar – så anmäl dig snarast om du är intresserad!

Är Du intresserad av att lära dig lite om släktforskning?
I höst kommer vi under sex måndagar att genomföra en grundkurs i släktforskning.

Kursdagar: 31 oktober, 7 november, 14 november, 21 november, 28 november och 
5 december. 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 Eskadervägen 40.

Kursavgift: 200 kr 
Inbetalas snarast efter erhållen deltagarbekräftelse till Jarlabankes plusgiro 84 85 34 – 4.
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TRÄFFAR

Månadsträffar
Höstens månadsträffar äger som 
vanligt rum i bibliotekshusets hörsal, 
Attundafältet 14, plan 3 (hiss fi nns) 
och som tidigare serveras kaff e med 
dopp.

Tisdagen den 20 september kl 13.00 
träff ar vi utrikeskorrespondenten och 
kommentatorn STIG FREDRIKS-
SON, som kommer att berätta om sin 
smuggling åt nobelpristagaren Alexan-
der Solzjenitsyn i 70-talets Moskva. 
Stig Fredrikson har skrivit en bok 
härom, "Alexanders kurir", intressant 
-  väl värd att läsa.
Läs mera på sidan 20, 21.

Tisdagen den 11 oktober kl 14.00 är 
det dags för mannekänguppvisning. 
Det blir dels kläder för herrar från 
MANCO MODE (med våra egna 
herrmannekänger) dels för damer från 
MIXIT i Norrtälje. De har egna man-
nekänger De har dessutom kläder som 
passar för oss, kläder att trivas i, som 
är praktiska men även eleganta men 
absolut inte tantiga. Kom och njut!

Och viktigt! Den dagen har Jarlabanke 
också sitt höstmöte. OBS Ändrad tid

Tisdagen den 22 november kl 13.00 
ordnar PEDER LAMM, välkänd från 
TV, en liten antikrunda. Du får gärna 

ta med något föremål, dock endast ett 
per familj. Vem vet vad Peder Lamm 
kan hjälpa oss med och informera oss 
om. Ett föremål som vi trodde var vär-
delöst kanske inte alls är det, respektive 
tvärtom. Spännande eller hur?

Väntjänstträffar
Väntjänstträff arna 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

Torsdagsträffar
Träff arna börjar igen torsdagen den 
15 september med att dirigenten och 
tonsättaren Björn Hallman berättar om 
dirigentens roll. Se vidare Jarlabanke-
kalendern sidan 35.
Ansvarig: Marianne Johansson, 
756 28 05.

Julfest
Torsdagen den 15 december kl 18.00 
är det dags för årets julfest! Reservera 
den kvällen! Liksom tidigare år aväter 
vi julbordet i Kommunalhuskällaren! 
Mer information i nästa medlemsblad 
men skriv in kvällen redan nu i Din 
almanacka.
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Drick
eftermiddagskaff e
på Jarlabankes kansli

(föreningen bjuder)
 

Öppet hus
fyra fredagar

30/9, 7/10, 14/10, 21/10
klockan 14-16

Inget program.
Träff a andra medlemmar,

prata, koppla av!

Eskadervägen 40, Näsbypark

Välkommen!

Julsånger
Söndagen den 18 december kl 14.00 
sjungs julen in på Ångaren!
Reservera den eftermiddagen och njut 
av våra vackra julsånger och njut också 
av gott kaff e och hembakat bröd.
Mer information i nästa medlems-
blad.

Ev. kvarvarande biljetter till 
30-årsjubileet 

den 29 oktober 
säljs i Tibbleteaterns kassa en 
timme före föreställningens 

början. 
Se annons på sidan 5
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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

Husmanskost
Lunchbuff é
a la Carte
Asiatiska rätter

Mat även för avhämtning
Fullständiga rättigheter

Öppet:  mån- fredag 11 - 21
  lördag  12 - 22
  söndag o helg 12 - 21

Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86
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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

www.rosjopizzeria.se

Besök våra annonsörer!

www.ekmanbuss.se

RING FÖR KATALOG

  13/9   Zorngården 1 dag
  20/9   Skagen  1 dag
  29/9   Costa Brava 10 dgr
  28/10   Köpenhamn 3 dgr
  11/11   Mårten Gås 3 dag

Ett litet urval av våra resor hösten 2005t litet urval av våra resor hösten 2005t

08-15 95 75
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00
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Åter har vi inom SPF Jarlabanke mist en av 
våra pionjärer, styrelsemedlemmen under 
föreningens tidiga år Britta Kinnman. 
Britta var född den 2 mars 1914 och hon 
avled den 4 juni 2005, och Britta blev 
alltså 91 år. Begravningen ägde rum i Täby 
kyrka den 6 juli.

Britta var en av initiativtagarna till Pionjär- 
och Seniorföreningen inom Jarlabanke. 
Hon hade länge tänkt att starta en sådan 
förening av avgångna styrelseledamöter 
och funktionärer, och det blev Britta och 
jag, som startade föreningen.

Brittas man Per-Anders Kinnman blev 
tidigt i Jarlabankes nu 30-åriga historia 
sekreterare och sedan på 1980-talet ord-
förande, och Britta själv blev tidigt aktiv 
som ansvarig för den omfattande reseverk-
samheten, icke minst utlandsresor, inom 

föreningen. Britta gjorde en mycket stor 
insats som initiativtagare och reseledare, 
en mycket krävande uppgift, särskilt vid 
utlandsresor.

Under många år, ända in i detta år deltog 
Britta i Jarlabankes kvalifi cerade bridge-
verksamhet, och hon var även en trogen 
deltagare i grammofontimmarna på 
Ångaren. Britta hade mycket god kunskap 
om grammofontimmarna under 30- och 
40-talen i radion, och hon hade ofta in-
tressanta kommentarer till de stycken som 
presenterades, både när det gällde schlagers 
och seriös musik.

Britta var en kraftfull och aktiv människa 
med naturlig värdighet och auktoritet, 
och hon har varit en stor tillgång för Jar-
labanke. Under min tid som klubbmästare 
vid mitten av 1990-talet gav hon mig 
värdefulla råd och viktiga förslag till olika 
arrangemang, och när det gällde gram-
mofontimmarna på Ångaren kom hon ofta 
med förslag till artister att presentera.

Britta hade förmånen att in i det sista få 
behålla sitt klara intellekt, och detta gläder 
oss inom Jarlabanke. Vi får nu minnas 
henne som den ledande gestalt och aktiva 
medlem som hon varit i Jarlabanke ända 
sedan tidiga år. Saknaden är stor, men 
minnet lever.

Stig Nohrlander 

2005-08-04

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

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

Ring oss så får du inbjudan till exklusivt informationsmöte.

Carina Lundborg Erik Bergström
Tel: 08-772 76 76 08-772 75 19
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Nära till buss 610, 611, 690 och Roslagsbanan.
Närhet till post, bibliotek, apotek och kyrka.

Bra parkeringsutrymmen.

  Vi fi nns i Täby Kyrkby

Några bilder från RÄKKRYSSNINGEN den 23 augusti med m/s Rödlöga
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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  Ing-Britt Edlund 768 83 10  o.edlund@spray.se
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
 Stig Nyholm 756 22 29  st.nyholm@telia.com
 Th orsten Th or 756 57 03

VALBEREDNING
Sammankallande Stig Nyholm 756 22 29 st.nyholm@telia.com
 Gunilla Th ermænius 756 03 93 
 Monica Höglund 732 64 36

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          Plusgirokonto 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

      epost: jarlabanke@telia.com
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Jarlabankekalendern
Datum Lokal Aktivitet

15/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Dirigenten och tonsättaren Björn Hallman berättar: 
"Vilken roll har dirigenten?"

20/9
kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Attundafältet 14

Månadsträff. Stig Fredrikson berättar om utrikes-Månadsträff. Stig Fredrikson berättar om utrikes-Månadsträff
korrespondentjobb. Se sidan 21 och 26

22/9
kl 18.00

Hönshuset
Karby gård

Surströmmingskväll
Se sidan 9

28)9
kl 13.00

Stocksundstorps Gård Guidad visning
Se sidan 12

29/9
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Arne Andersson berättar om hur det var att växa 
upp i Wira Bruk under 30- och 40-talen.

4/10
kl14.00

Allégården Väntjänstträff
Se sidan 26

6/10
kl 14.00

Kvartergården
Fregattvägen 3

Livsstilskonsulenten och sjuksköterskan Marie 
Engman talar om välbefi nnande och hälsa!

11/10
kl 14.00
OBS!

Biblioteket
Attundafältet 14

Höstmöte och månadsträff med Höstmöte och månadsträff med Höstmöte och månadsträff
mannekänguppvisning
Se sidorna 7 och 26

20/10
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Operasångerskan Kerstin Meyer kåserar: 
"Operaminnen".

29/10
kl 13.30

Tibble Teater Jarlabankes 30-årsjubileum
Se sidan 5

3/11
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Stig Ramel kåserar: "Att bli författare på äldre dar".

10/11
kl 16.00

Lindholmens gård Gåsablot
Buss från Ångaren kl 16.00.  Se sidan 9

14/11
kl 14.00

Kommendörsgatan 28 Film "Med blågula ögon"
Se sidan 13.

17/11
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Ingrid Hellström, docent vid Tandläkarhögskolan, 
talar om: "Mat och tänder - Vad händer?"

22/11
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Månadsträff
Peder Lamm ordnar "Lilla antikrundan"

27/11
kl 07.45

Buss från Ångaren 1:a adventsresa till Köping,
Se sidan 13.

29/11
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff. Bernt Johansson underhåller.
Se sidan 26
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www.vikingline.se

Den här specialkryssningen 25–26/10 är anpassad för
seniorer, inga andra. Artisterna är utvalda, ljudet ned-
skruvat, föredragen seniorinriktade och stämningen trevlig.
Boka redan i dag!

Cinderellakryssning
enbart för seniorer!

05-404

Bra nöjen
Leif Kronlunds med gäst Ann-Louise
Hansson, Bo Belly Band, buggvänligt 
50-/60-tal i Club Seven, Börge Lindgrens,
trubadur och schlagershow.

Bra föredrag
Synoptik: om synen, bågar och syntest.
HörselKliniken: om hörsel och hjälpmedel.

Teve-veteranen Åke Wilhelmsson:
strejka mot kommersiella kanaler.
Thomas Delden: Viking Lines historia.

Från 370 kr/person
Inklusive buffetmiddag med vin, öl, läsk
och kaffe, samt frukost när minst två
delar B-hytt (sängarna på golvet).
Med A-hytt 470 kr, lyxhytt 570 kr.

Kryssning Stockholm–Mariehamn t/r. Boka, gärna som grupp, på 08-452 40 86 eller 
hos din bussarrangör. Fri anslutningsbuss t/r Stockholm. Avgång kl 18.00 tisdagen 25/10,
åter i Stockholm nästa dag 15.30. Tag med ID-handling. Bokningskod SENIOR
Läs mer på vikingline.se/cinderella.


