
1

Föreningen grundad 1975

Nr 5/05 Årg. 10                        MEDLEMSBLAD                           NOV-JAN

Foto: Per Nisses

5



2

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

När jag skriver detta har vi kommit fram 
till den 19 oktober och ett ljumt sensom-
marväder har förbytts i ett för årstiden mer 
normalt höstväder. Alldeles nyss lättade 
diset och solen skiner nu från en nästan 
klar himmel. 

I Jarlabanke pågår som bäst de sista för-
beredelserna för vårt jubileumsfirande.

Och när Du läser detta har Du och vi 
kunnat konstatera om allt gått i lås. Nu 
håller vi tummarna. Några påstår att man 
skall hålla endast ena tummen, båda kan 
ha ingen eller negativ inverkan. Förmodli-
gen är det inte tummen utan tankeenergin 
som räknas. Ett positivt tänkande är en 
förutsättning för att något skall lyckas. 
Detta påstående kommer mig att tänka 
på mötet med Carinne Löfgren-Willi-
ams, konstnär och ägare sedan 45 år till 
Stocksundstorps gård, dit vår utflykt gick 
för några veckor sedan. Carinne visade sig 
vara en fascinerande person som till kaffet 
bjöd oss på ”själaspis” i en historisk miljö, 
en plats där man kan tänka efter, känna 
och lyssna inåt. Ordet är från Gustaf III:s 
dagar och från samma tid är möblerna och 
de guldpannåer som finns över dörrarna i 
”Operasalongen”. Även andra rum har Ca-
rinne möblerat med möbler i gammal stil 
blandat med egna och andra konstnärers 
moderna alster. Mer om gården finner Du 
i medlemsbladet nr 4 sidan 12. Missade 
Du att följa med på utflykten och tycker 
att den låter intressant så hör av Dig. Om 
flera så önskar ska vi försöka att ordna ett 
nytt besök.

Höstsäsongen har börjat bra även i 
andra avseenden. Stig Fredriksons berät-

telse vid septemberträffen om sin tid i 
Sovjetunionen blev utan överdrift en succé. 
Stig berättade om hur han träffade och 
blev vän med Alexander Solzjenitsyn och 
ombesörjde att dennes Nobeltal fördes ut 
ur Sovjetunionen och så även andra med-
delanden till och även från väst. Mer om 
detta finns i hans bok ”Alexanders kurir”, 
som utkom 2004. Jag köpte ett exemplar 
av Stig och har just börjat läsa detta. Läs 
gärna också Alve Borgs artikel på sidan 21 
i förra numret av Medlemsbladet 

Höstmötet den 10 oktober hade en 
enda beslutspunkt på dagordningen, den 
att fastställa årsavgiften för 2006. Mötet 
beslöt enligt styrelsens förslag att medlems-
avgiften för 2006 skall vara oförändrad 185 
kr för ensamstående, 350 kr för två sam-
manboende samt 65 kr för vänmedlem.

Modevisningen som följde var väl av-
vägd med avseende på såväl antalet som 
urvalet dam- och herrplagg. Våra egna 
mannekänger, tre herrar och en dam, var 
utmärkta i sina roller och Birgitta från 
MIXIT och Sten från MANCO MODE 
talade givetvis om plaggen och modet 
men inflikade också en och annan roande 
historia.

Jag hoppas att många kommer till  
månadsträffen den 22 november då Peder 
Lamm ordnar ”Lilla Antikrundan” och 
att denna träff blir lika lyckad som de 
föregående.

Om vi inte ses vid något av höstens 
återstående arrangemang önskar jag Dig 
redan nu:

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Mary
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Många tror
att SPF Jarlabankes medlemmar 

bor i Täby kyrkby.

Det är rätt!
SPF Jarlabankes medlemmar 

  bor i kyrkbyn och i alla andra delar
av Täby.

Föreningens kansli
finns på Eskadervägen 40 i Näsbypark.

 Månadsträffar anordnas i bibliotekssalen
i Täby centrum och torsdagsträffar

i Kvartersgården i Näsbypark.
Övrig verksamhet äger rum 

på olika platser. 

Läs mer på sida 35 i varje nummer
av medlemsbladet!

Föreningen grundad 1975
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I huvet på en gammal perfektionist
Numera är det bara ett par saker som irriterar mig. Att det inte är fler beror förmod-
ligen på att man blir avtrubbad på äldre dagar.

Det ena är när folk är nonchalanta och inte visar tecken när de skall svänga med bilen. 
Bland dem som visar tecken finns tyvärr ett antal som ännu inte lärt sig hur man kör i en cir-
kulationsplats, utan blinkar fel där. Men det beror ju inte på nonchalans utan okunskap.

Det andra som irriterar mig är när folk inte daterar sina brev och meddelanden. Och inte 
tycks det ha varit bättre förr. I mina gömmor hittar jag  ett diplom på vilket det står att jag 
utfört en idrottslig prestation. Det måste ha varit 1940 eller 1941, möjligen 1942, men det 
står inget på diplomet. Jag har en låda med gamla vykort där åtminstone vartannat saknar 
tidsangivelse. Nog hade det varit roligt även efter några år att veta när vännerna var i Thailand 
eller på Seychellerna.

Någon gång händer det att en lapp, med ett skrivet meddelande på, plötsligt dyker upp. 
Den har helt enkelt kommit undan. Eller ”råkat i vangömmo”, som gamla postverket brukade 
säga. Står det då inget datum på lappen som plötsligt dyker upp, vilket det ofta inte gör, blir 
man frustrerad. Har jag missat det här? Är det överspelat? Det är lite genant att ta kontakt 
med avsändaren, men man känner att man måste. Och i grunden är det ju avsändarens fel.

Mellan jul och nyår för många år sedan vägrade en kund på Systembolaget att betala för 
kassen. Hon pekade på en skylt på vilken det stod att Systembolaget skulle börja ta betalt för 
kassen den 7 januari. Det stod inget årtal på skylten som suttit på samma plats i mer än ett 
år. Kunder längre bak i kön hejade på.

Om jag haft nedsatt hörsel är risken stor att jag blivit påkörd av tåget häromåret. I sam-
band med att jag ibland besöker en ort som jag har anknytning till händer det att jag tar en 
motionsrunda. Sedan trafiken på järnvägen genom samhället lades ner för många år sedan 
brukade jag springa en bit på banvallen. Den här gången satt en skylt vid övergången. Ban-
verket meddelade att godstrafik  skulle börja från den 10 augusti, om två månader alltså. 
Plötsligt började det sjunga i rälsen och tuta bakom kröken. Det kom ett tåg. Trafiken skulle 
inte börja 10 augusti det här året utan hade börjat 10 augusti föregående år, fick jag veta 
senare. Men det stod inget årtal på Banverkets skylt.

På bordet har jag några brev som kommit de senaste månaderna. Ett odaterat brev från 
SITA, ett odaterat från SE-banken, ett odaterat från Näsbyparks Biblioteks Vänförening, två 
odaterade från Svenska Volkswagen Finans, ett odaterat från Täby Kommun. Dessutom ett 
odaterat brev från Riksgäldskontoret, men det måste ha kommit för åratal sedan.

Brevet från Täby Kommun skulle jag kunna ställa till en del ohägn med. Det är inte adres-
serat och kom inte med posten utan delades på annat sätt ut i grannskapets brevlådor. Jag 
skulle kunna göra kopior och lägga i ett par hundra brevlådor vid  lämpligt tillfälle. Men det 
gör jag inte. Folket i kommunalhusets telefonväxel har nog fullt upp ändå.

Sensmoral:   Vill Du undvika att saker och ting går på sned,  
  datera Dina brev och alla andra besked!

Alve Borg
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - ÅR 2006

Årsmötet 2006 äger rum Tisdagen den 21 februari 2006 kl 13:00 i 
Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet 14, plan 3 
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Inför årsmötet 2006 kommer styrelsen att lägga fram förslag till nya stadgar 
för SPF Jarlabanke. Vid förbundskongressen 2005 beslutade man nämligen 
om nya stadgar för Förbundet, Distrikten och Föreningarna. För förbundet 
är de nya stadgarna tvingande d.v.s. de gäller fullt ut med nuvarande lydelse. 
För distrikten och föreningarna är det normalstadgar vilket innebär att de skall 
antas av respektive distrikt eller förening. I samband med detta kan man, om 
man så önskar, besluta om smärre justeringar och tillägg. I vilken mån styrelsen 
kommer att föreslå några förändringar eller tillägg till normalstadgarna när 
det gäller stadgarna för Jarlabanke är ännu inte klart.  

Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt förslag till nya stadgar) kommer att finnas tillgängliga på 
kansliet fr.o.m. den 7 februari 2006.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari 2006.
Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.

Täbykretsen  har en grupp frivilliga som hjälper äldre Täbybor med små uppgifter 
som annars ej skulle bli gjorda! t.ex att byta glödlampor, sy i knappar, ta ned saker 

från vind/förråd eller höga hyllor, handla småsaker, etc. 
Varje insats får ta ca 30 min och utförs utan betalning.

Behöver du hjälp eller har du frågor om Fixargruppen?
Ring Marc Roman tel. 758 88 41 eller mobil 070-483 37 21.

Röda Korset,Täbykretsen

Röda Korsets 
FIXARGRUPP hjälper 
till med enklare saker!
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Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2006!

Höstmötet 2005 beslutade om oförändrade årsavgifter för år 2006 vilket innebär 185 
kr för ensamboende, 350 kr för två sammanboende samt 65 kr för vänmedlem.
Betala årsavgiften så snart som möjligt och använd gärna bifogade inbetalningskort.

Vänmedlem
Under många år har det varit möjligt att bli s.k. vänmedlem i Jarlabanke. För vän-
medlemskap gäller följande:
Person som tillhör en annan SPF-förening och som till denna betalar full årsavgift kan bli 
vänmedlem i Jarlabanke för samma år. Vänmedlem får Jarlabankes medlemsblad samt har 
rätt att delta i föreningens alla arrangemang och aktiviteter men saknar rösträtt. Vänmedlem 
redovisas inte i medlemsstatistiken till distriktet eller förbundet.  Någon avgift för vänmedlem 
betalas inte heller till distrikt eller förbund. Vänmedlem kan inte teckna förbundsförsäkringar 
via medlemskapet i Jarlabanke.
Det finns flera SPF-föreningar som har vänmedlemskap. I princip tillämpar man då samma 
regler. Generellt gäller också att årsavgiften för vänmedlemskap alltid skall betalas direkt till 
den förening där man är vänmedlem.
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Julfest
torsdagen den 15 december kl 18.00

Vad vore väl december utan ett JULBORD?  
Även i år aväter vi julens alla läckerheter i Kommunalhuskällaren, Stationsvägen 
13, Roslags Näsby,

Vi börjar med glögg, pepparkakor, russin och mandel och se´n fortsätter vi med  
den goda julmaten.
Kostnaden blir densamma som förra året, 230 kronor. Lättöl eller mineralvatten 
liksom kaffe ingår i priset. Starköl och snaps kan fås till självkostnadspris.
Våra unga spelmän, Arvid och Jonah, kommer att underhålla oss under kvällen 
och det är helt i sin ordning att ta en svängom efter maten.

Anmäl Dig snarast, dock senast den 6 december, till Anne-Marie Rosell, 
758 20 82, eller till Lennart Linse, 758 98 80.
Vi skulle uppskatta om avgiften vore inbetald till Jarlabankes plusgiro 
84 85 34-4 senast den 10 december.

Julkonsert på Ångaren
söndagen den 18 december kl 14.00

Ayla Kabaca sjunger julsånger och Klas Backman står för musiken. 
Båda är Täbybor. 

Ayla är utbildad vid Teater och Operahögskolan i Göteborg och har sjungit roller 
på Värmlandsoperan, Göteborgs stadsteater och Folkteatern, Just nu arbetar hon 
som programledare för barnprogrammet Bolibompa på SVT. 
Klas är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och arbetar som mu-
siklärare på Tibble Gymnasium. Klas är också musikproducent och skriver och 
producerar musik tillsammans med Ayla.

Kom och njut! Alla är varmt välkomna, Jarlabankare eller ej.
Efter konserten kommer kaffe med hembakat bröd att serveras 
Inträde 40 kr betalas på plats.
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Alla kan drabbas av olycksfall i hemmet! 
Vem uppmärksammar dig ensamboende om 
du inte kan nå telefonen och kalla på hjälp? 
jo,

Veteranringen!
Att anlita Veteranringen kostar ingenting.
För ytterligare information, RING
Monica Höglund  tel 732 64 36 
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 finns för dig som behöver hjälp dag, kväll samt helg.
Vi finns 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

Första Advent
Årets adventsresa går som tidigare medde-
lats till Köpings kyrka, som byggdes under 
ledning av Nikodemus d.y. och invigdes 
1706. Altarskåpet är kyrkans förnämsta 
klenod, tillverkad omkring år 1520.

Efter högmässogudstjänsten, som alltid 
är litet extra festlig med musik och sång, 
åker vi till värdshuset Glada Gösen, be-
läget vid Mälarens strand. Vi får där en 
varm och en kall jultallrik. Efter måltiden 
kort resa till ”Tängsta Hantverk”, en gård 
med anor från 1500-talet. Det är i dag ett 
litet familjeföretag, som försöker bevara 
gamla traditioner med hantverk i gårdens 
självhushåll.

Första advent 27 november startar utflyk-
ten i Näsby Park med avgång kl 07.45 från 
Ångaren och kl 08.00 från Täby Centrum. 
Resan kostar 525:- och anmälan görs till 
Paula tel 758 81 12 eller Bertil tel 732 74 
32 så snart detta nummer kommer ut den 
14 november. Researrangören ”Pocketre-
sor” sänder ut plusgiroblanketter.

Nytt år,Nya utflykter
Tisdagen den 17:e januari kl 14.00 startar 
vi med en visning av Nobelmuseet.
Vi får under en timme en allmän guidad 
visning av museet, som är beläget mitt 
i Gamla Stan i det gamla Börshuset och 
har ingång från Stortorget. Här får vi veta 
mer om Nobel och Nobelpristagarna och 
se dynamiten, som förändrade världen. 
Varje säsong händer något nytt och spän-
nande i museet, som har butik och kaffe-
servering. Visningen kostar 80:- om vi blir 
15 personer, blir vi fler blir det billigare. 
Betalas vid ingången. Bindande anmälan 
som vanligt till Paula eller Bertil senast 
den 11 januari.

I februari har vi förberett en visning av 
Bååtska palatset, som byggdes 1669 
och sedan 1870-talet är Frimurarordens 
stamhus. Huset är Stockholms bäst be-
varade 1600-talspalats. Den stora, en och 
en halv våning höga festsalen är praktfull 
med pilasterindelade väggar, spegelvälvt 
tak och rika stuckaturer. Frimurarordens 
stora Riddarsal är en treskeppig basilika 
med knippepelare och rosettfönster, allt 
utfört i stuck, papier-maché och trä med 
en enastående kulissverkan.

Den guidade visningen blir sannolikt den 
14:e eller 15:e februari och palatset ligger 
på Blasieholmen med adress Blasieholms-
gatan 6. Närmare upplysningar kommer i 
vårt januarinummer.

Bertil Wijk
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Jarlabankes Musikaliska salong etablerades i oktober 2002, och möten i 
denna grupp har sedan dess regelbundet ägt rum under höst och vår med 
träffar vid mitten av oktober, november, december, januari, februari och 
mars (ev även april). 

Den 17 oktober 2005 hölls första mötet för hösten och det var den 20de 
träffen inom ramen för den musikaliska salongen. Ett drygt 30-tal Jarla-
bankemedlemmar brukade delta mer eller mindre regelbundet i mötena. 
I medeltal har antalet deltagare i träffarna varit 17 - 18 personer. 

Det gemensamma för deltagarna är intresse för klassisk (eller seriös 
eller konst-) musik. Alla Jarlabankemedlemmar är välkomna att deltaga 
i träffarna och ingen föranmälan behövs. Ingen avgift tas ut. De som så 
önskar tar med sig band eller CD-skivor och spelar valda stycken ur dessa 
med anknytning till det tema, som fastställts för det aktuella mötet. De 
flesta deltar genom att lyssna till den musik som presenteras och kom-
menteras. 

Mötesplats är alltid Jarlabankes kansli på Eskadervägen 40 i Näsbypark, 
och mötesdag är måndagar. Vi samlas kl 18.45 - 19.00, och kl 19.00 startar 
programmet. Vid 20-tiden tar vi en administrativ paus och fastställer då 
datum och tema för nästa träff, varefter vi fortsätter musiken till 20.30, 
då vi avslutar. 

Som exempel på temata för tidigare möten kan nämnas Wienklassiker, 
Tjeckisk musik, Opera, Stråkmusik, Piano och Nordiska kompositörer. 

Träffen i november ägde rum den 14 och temat var då den italienska 
lyrisk-dramatiske tenoren Luciano Pavarotti. Nästa möte blir måndagen 
den 12 december, och temat då är Symfonier. 

Vi ser gärna att fler Jarlabanke-medlemmar deltar. Kom till kansliet på 
Eskadervägen 40, 1⁄2 trappa ner på måndag den 12 december mellan kl 
18.45 och 19.00 och sitt sedan och lyssna i lugn och ro och se om Du trivs. 
Ingen föranmälan, ingen avgift, enda krav är intresse för seriös musik. 
Välkommen! 

Vill Du veta mer så ring  Stig Nohrlander på tfn 758 36 82.

JARLABANKES MUSIKALISKA SALONG.
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Jarladansarna
Att dansa är nyttigt både för kroppen och 
knoppen! Vi lär oss internationella danser 
från när och fjärran. Vals, tango, polka, 
hambo, schottis, contradans och Line 
Dance. Plats finns för fler medlemmar. 
Ring för mer upplysning till
Toto Granath, 756 42 97

Square Dance
Fortsätter på 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 17 
januari 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
Spelprogram: Se vår webbsida http:// jarla-
banke.just.nu  eller ring Per Jödahl 
756 23 25

Boule
Tala med Marianne Bull-Simonsen 
756 39 38.

Badminton
Tisdagar och fredagar kl 9-11 i Badmin-
tonhallen.
Nya deltagare är välkomna!
För information kontakta
Ingemar Nordansjö, 756 47 21
Gunnel Ericsson, 510 501 70

Qi Gongkurs hösten 2005.
Vi startar en introduktionskurs (”prova 
på”) i Qi Gong på Jarlabankes kansli.
Kursen omfattar 4 gånger.
Vi startar kl 10.00 den 21 nov, 28 nov, 12 
dec och 19 dec.
Om du vill ha träningskassett och kursma-
terial kostar det 100:- Läs om Qi Gong på 
annan plats i tidningen.
För anmälan och upplysningar kontakta
Berit Neyman, 756 33 96.

Qi Gongkurs våren 2006.
Vi startar en hel kurs – 6 gånger- i  Qi-
Gong enligt ”BIYUN den hälsobevarande 
metoden”. Kursen startar kl 10.00, mån-

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

Moveri necesse est
- att motionera är nödvändigt
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dagen den 27 febr 2006. Den hålls på 
Kvartersgården, Fregattvägen 3. 
Träningskassett och kursmaterial ingår i 
avgiften.
För anmälan och upplysningar kontakta
Berit Neyman, 756 33 96.

Qi Gong – 
livskraft med 5000-åriga rötter.
Traditionell kinesisk medicin har sina röt-
ter mer än 5000 år tillbaka i tiden.
I Kina har man utarbetat ett medicinskt 
system, i vilket ingår bl.a.Medicinsk Qi 
Gong och Akupunktur.
Qi betyder livskraft eller energi och Gong 
metod, teknik eller prestation.
Qi Gong, enligt mångas erfarenhet, sti-
mulerar och stärker leder, muskler, senor, 
nervbanor och cirkulation på ett naturligt 
och välgörande sätt.
Det finns olika typer av Qi Gong. Den 
vanligaste är ”BIYUN den  hälsobevarande 
metoden”, som utarbetats av professor Fan 
Xiulan med syfte att i första hand hjälpa 
äldre människor.
Enligt Fan Xiulan finns många skäl att 
träna Qi Gong, varav de viktigaste är att:
•Förebygga och behandla sjukdomar;
•Motverka stress och spänningar; 
•Förbättra blodcirkulationen;
•Stärka immunförsvaret;
•Motverka åldrandeprocessen;
•Förbättra koncentration och inlärning.
Qi Gong skall inte tränas av personer med 
någon psykisk sjukdom eller epilepsi.

Berit Neyman

 Årets golfmästerskap!

Den 29 september spelades i bästa 
höstväder matchen om Jarlabankes 
vandringspris i golf.
Tävlingen ingick i TibbleSeniorernas 
tävling på Ljusterö GK, där de korade 
sina klubbmästare, medan spelarna 
från Jarlabanke kämpade om vand-
ringspokalen.
Under det senaste året har den inne-
hafts av Åke Bexelius. Under det kom-
mande året kommer den att pryda sin 
plats hemma hos Bo Hansson.

Per Jödahl

Bild på segerherren med pokalen
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Diabetes
en folksjukdom

Tisdagen den 6 december
kl 0930-1130

Katasalen, ABF-huset, 
Sveavägen 41

Distriktsläkare, Med dr Jonas Tovi 
föreläser om diabetes typ 2

Vem är i riskzonen?
Kan man förebygga diabetes?

Hur behandlar man? 
Vad kan man själv göra?

Några av de frågor som vi får svar på.

  Storstockholms Diabetesförening 
presenterar sin verksamhet.

 Hur kan vi samarbeta?

Välkommen!

SPF Stockholmsdistriktet och 
Storstockholms Diabetesförening

Fri entré

Anmälan måste göras till SPFs 
kansli: tel 08-720 77 30 eller e-post 

spfstockholm@telia.com

Informationsträff



17



18



19

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
  Interflora Näsby Park Centrum 446 15 50
BOKHANDEL/KONTORSMATERIEL Näsby Parks Bokhandel 756 36 30
DAGLIGVAROR, LIVSMEDEL SABIS Vivo 544 43 170
DAMMODE, SKOR Designers 768 08 60 
  Intermezzo Boutique  756 92 42
FASTIGHETSMÄKLARE Kerstin Nordström Fastighets KB 756 30 32
  Skandia Mäklarna AB Täby 756 20 15
FRISÖR På Håret 756 33 20
  Theo Klippet 756 35 22
HUD, FOT- OCH KROPPSVÅRD A-L Massage & Friskvård 756 45 11
  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 timmars fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
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Månadsträffen 22 november:

Spinnrockar är värdelösa
Deltagarna i månadsträffen får den här gången ta med sig var sitt föremål till ”lilla 
antikrundan”. Konst, juveler, små, större, vanliga, ovanliga  eller konstifika föremål 
varifrån som helst i världen. De otympligaste medföres lämpligen som fotografier. 
Peder Lamm lovar att inte bara värdera dem. Han kommer också att berätta lite 
om föremålen, varifrån de kommer och annat intressant. Det brukar komma 70-80 

medlemmar till månadsträffarna. Klarar han 
verkligen av så många?

Jag har klarat 300 föremål på en eftermiddag, 
säger Peder Lamm. Häromåret satt jag i Söder-
tälje och värderade till klockan 1 på natten. 
Information om evenemanget kom nämligen 
att spridas utanför den avsedda kretsen så nästan 
hela AstraZeneca kom dit med föremål. Securi-
tas måste underrättas så att de inte kopplade på 
larmet. Roligt var det, säger Peder.

Alla har vi sett antikexperten Peder Lamm på 
TV i På spåret och Otroligt antikt. Sitt gedigna 
kunnande om gamla grejor har han förvärvat 
under många år hos Bukowski, Nordén, Cra-
foord, i museivärlden och som antikhandlare.

En månadsträff lite utöver det vanliga kan 
utlovas.  För egen del har jag skippat tanken  
att ta med mig mormors mors spinnrock. 

Efter mitt samtal med Peder har jag förstått att den inte är av björkrot, inte är från 
Mälardalen och inte är från 1600-talet. Det kunde annars ha varit något. Den här 
är nog tyvärr lika lite värd som de flesta andra spinnrockar. Men den är trevlig att 
ha därhemma.

Alve Borg

Peder Lamm

AVSKED
Avsked på grått papper, avsked på ett snöpligt sätt, t.ex. utan betyg. Ut-
trycket är känt i svenskan sedan 1801 och syftar på ett äldre militärt bruk 
att visa missnöje med en avskedad person genom att skriva avskedsbrevet 
på grått eller kulört papper.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag
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Månadsträffen 24 januari

 Mor till svenska tigrar
För drygt tjugofem år sedan blev Pia Thörn mamma till Rani och Lillan, två tiger-
flickor, fem veckor gamla. Moderskapet skulle vara två månader, var det tänkt.

Embryot till idén, med dess komplicerade och fascinerande följder, uppstod i 
45 plusgrader i ett tigerreservat i Indien i maj 1978. Reservatets chef  berättade för 
Jan Lindblad och Pia Thörn att inom överskådlig tid skulle ett par av de indiska 

tigerreservatens saga vara all. De här 
områdena blev alltmer isolerade från 
resten av vildmarken där tigern strövade 
fritt. Det blev ingen tillförsel av tigerblod 
utifrån; reservatens degenererade djur 
skulle slutligen slås ut.

Något år senare fick Lindblad idén till 
Mini Tiger Project. Pia och han skulle bli 
mellanled och ta hand om en nyfödd ti-
gerunge ett par månader innan den sattes 
ut i Indien. Ungen fick inte bli tam, inte 
tappa respekten för människor. Utom de 
båda ”föräldrarna” skulle inga människor 
vara i djurens närhet. Sedan erforderliga 
tillstånd beviljats sattes planen i verket.

Det blev inte en tigerunge, det blev 
två. Den 3 juli 1980  ”skrevs de ut” från 
Kolmården, fem veckor gamla och fem 
kilo tunga. Att det mycket välplane-
rade och väl genomförda projektet inte 
kunde fullföljas, utan två tigrar i hund-
rakilosklassen sexton månader senare 
återbördades till Kolmården, berodde på 

händelser i Indien som inte kunde förutses. Pia Thörn kom att betyda mycket för 
tigrarnas uppväxt och välbefinnande.  Eftersom Jan på grund av sjukdom måste hålla 
sig stilla långa perioder kom hon att leva ensam tillsammans med djuren inomhus 
och utomhus utan hägn i Dalarnas finnmark och på en ö i Stockholms skärgård. 
I boken Tigrarna vårt största äventyr skriver Jan Lindblad att  ”Pias prestation som 
tigermor slår ut det mesta i seg ihärdighet”. Den 24 januari får vi höra henne själv 
berätta i bibliotekets hörsal.

Alve Borg

En tango för två (bild ur boken)
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Höstprogram
Respektive ledare informerar om och 
tar emot deltagaravgifter i förekom-
mande fall.

Engelsk Konversation 
Befintlig 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 Thermænius, 756 03 93

Litteraturcirkel I
Tid: en tisdag i månaden kl 14-16
Lokal: Kansliet. Eskadervägen 40
Program: 
6 december, J L Runeberg
Information: 
Maidi Lingheim 792 40 12

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

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Grupp I kl 13.00 torsdagarna 17 no-
vember och 8 december.

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 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

Grupp II kl 14.00 torsdagarna 24 
november och 15 december. Det finns 
plats för nya deltagare. Kontakta Paula 
Lindberg 758 81 12

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sin verk-
samhet. Träffarna äger som vanligt rum 
på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40. 
Två träffar kvarstår för hösten, den 15 
november och 6 december.
För information tag kontakt med 
Anne-Marie Rosell 758 20 82 eller 
Irene Andersson, 758 08 35.
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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.

Limericktävlingen vanns 
av 

Olle Andersson

En vindögd präst från Särna
som äktenskapet ville värna
såg så snett och galet
att han mitt under ritualet
råkade viga brudens tärna



24



25



26

TRÄFFAR

Månadsträffar
Vinterns månadsträffar äger som vanligt 
rum i bibliotekshusets hörsal, Attunda-
fältet 14, plan 3, Täby Centrum (hiss 
finns) och som tidigare serveras kaffe 
med dopp.

Tisdagen den 22 november kl. 13.00 
har vi en månadsträff lite utöver det 
vanliga. Då kommer PEDER LAMM, 
välkänd från TV, att ordna en liten antik-
runda. Tag gärna med något föremål, dock 
endast ett per familj, som Du vill fråga om. 
Ett föremål som Du trodde var värdelöst 
kanske inte alls är det, respektive tvärtom. 
Spännande, eller hur?
Läs vidare sid. 20

Tisdagen den 24 januari 2006 kl. 13.00
inleder vi det nya året med att PIA 
THÖRN, ”mor” till de två svenska tiger-
flickorna Rani och Lillan berättar och visar 
bilder om sin tid tillsammans med dem. 
Läs vidare sid. 21.

Tisdagen den 21 februari 2006 kl 13.00
äger Jarlabankes årsmöte rum. Efter års-
mötet får vi njuta av värmande cellotoner 

i vintermörkret, toner som framförs av 
SARA WIJK på violoncell och LILLE-
MOR QUARNSTRÖM på piano. Mer 
härom i nästa medlemsblad.

Tisdagen den 21 mars 2006 kl. 13.00
blir också spännande. Vad vet vi och vad 
tror vi om spioner (svenska och utländska) 
och om spioner som spionerar på spioner? 
Låter intressant eller hur?
TORE FORSBERG kommer att reda 
ut begreppen för oss. Mer härom i nästa 
medlemsblad

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för speciellt in-
bjudna från servicehusen samt funktions-
hindrade medlemmar med följeslagare.
Programmen finner Du i Jarlabankekalen-
dern på näst sista sidan.
Ansvarig: Annagreta Hansson,
758 07 31.

Torsdagsträffar
Träffarna börjar igen torsdagen den 19 
januari med ett musikprogram av Rolf 
Orrhanse och Henrik Murray.
Träffarna inleds alltid med kaffe och dopp 
följt av någon programpunkt. Se vidare 
Jarlabankekalendern sidan 35.
Alla pensionärer är välkomna, Du behöver 
ej vara medlem  i Jarlabanke!!
Ansvarig: Marianne Johansson,
756 28 05.
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DIGITALKAMERAGRUPP

Har Du en digitalkamera? Behärskar Du den helt? Kan Du föra över bilderna till 
Din dator, och kan Du behandla bilderna i datorn? Har Du ett bra arkiverings-
system för bilderna (”fotoalbum”)? Kan Du själv printa ut bilderna med hygglig 
kvalitet? Kan Du skicka dem via internet till fotolabb som gör förstoringar på 
utmärkt fotopapper? Kan Du visa bilderna på Din TV?

Få av oss i Jarlabanke kan med gott samvete svara ja på alla dessa frågor.
Själv har jag en bra digitalkamera, som ger finfina bilder när jag är stadig på handen 

eller stödjer kameran väl. Men till den hör en bruksanvisning på 113 sidor med fin 
stil, som jag måste ha förstoringsglas till för att kunna läsa. Detta betyder att kameran 
kan väldigt mycket mer än vad jag kan. Och innan jag har tragglat mig igenom hela 
bruksanvisningen så har jag glömt bort vad jag lärde mig på de första sidorna.

Jag tror att många delar mina bekymmer. Är Du en av dem så kom till kansliet 
på Eskadervägen 40 onsdagen den 23 november kl 10.00 Tag med Din kamera. Vi 
diskuterar sedan till kl 12.00, då bridgegänget övertar lokalen.

Du som skulle kunna svara ja på alla frågorna överst är speciellt välkommen. Vi vill 
gärna ta del av Dina kunskaper. Det skall finnas utrymme för alla från rena amatörer 
till professionella användare.

Vi får se om mötet utmynnar i att vi bildar en digitalkameragrupp, som fortsätter 
att träffas.

Välkomna! Jag bjuder på förmiddagskaffe med dopp.
Stig Nohrlander
758 36 82
sgn@canit.se

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

Bra parkeringsutrymmen.

  Vi finns i Täby Kyrkby
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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
Lunchbuffé
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 finns i Rösjö Centrum

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!
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00
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Till minne av Bengt Kyhlstedt

Vi hade hoppats inom Jarlabanke att nest-
orn bland våra pionjärer, Bengt Kyhlstedt, 
vår förste sekreterare och en av de första 
ordförandena, skulle vara hedersgäst vid 
vårt 30-årsjubileum på Tibble Teater den 
29 oktober i år.

Det blev oss icke förunnat.

Bengt gick bort i somras i en ålder av 96 
år, sörjd och saknad av familj och vänner, 
icke minst de nära vännerna i Jarlabanke.

Året 1975 bildades SPF Jarlabanke av 
några entusiastiska och engagerade per-
soner, bland dem Bengt, som då, vid 66 

års ålder, just pensionerats. Bengt blev 
vår första sekreterare, och 1980 blev han 
ordförande fram till år 1984.

Som ordförande var Bengt mycket upp-
skattad för sina förnäma egenskaper, både 
som ledare och som person. Föreningen 
växte starkt och konsoliderades under hans 
tid i styrelsen, och vi har mycket att tacka 
honom för.

För mig personligen var Bengt en nära vän, 
som alltid kom till grammofontimmarna 
på Ångaren och deltog aktivt i dessa sam-
mankomster. Han var långt upp i åren en 
utmärkt dansör, och det var en upplevelse 
att få se honom och Tyra Tervell genomföra 
en modern dans med stil och elegans.

Bengt var en mycket vänsäll människa, 
glad, positiv och fylld av äkta, mild humor. 
Det var alltid en glädje att möta honom 
och att byta några ord.

Nu är Bengt borta. Men minnet lever av 
en ovanligt gedigen och fin medmänniska, 
som spelat en framträdande roll i SPF 
Jarlabanke.

Stig Nohrlander
Tidigare klubbmästare
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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

Vi får aldrig fred i den yttre världen, så länge vi försummar den inre 
och så länge vi inte stiftar fred med oss själva.

En person som beter sig som en fiende mot en, är ens bästa lärare. När 
man möter en fiende, övar man sig att tillämpa tålamod.

Citat från Dalai Lama:
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SPF Jarlabankes Jubileumsfirande den 29 oktober på Tibble Teater

Mary N om bildandet 1975 och nuläget Lelle Printer har talat radiominnen

Claes Crona och Svante Thuresson underhöll med härligt pianospel och  sång

Applåder och blommor Nationalsången som avslutning
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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.flenstad@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
 Thorsten Thor 756 57 03

VALBEREDNING
Sammankallande Stig Nyholm 756 22 29 st.nyholm@telia.com
 Gunilla Thermænius 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
Torsdagsträffar 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
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Jarlabankekalendern
Datum Lokal Aktivitet

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". Se sid 20

23/11
kl 10.00

Kansliet
Eskadervägen 40

Digitalkameragrupp
Se sidan 27

27/11
kl 07.45

Buss från Ångaren 1:a adventsresa till Köping,
Se sidan 12.

29/11
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff. Bernt Johansson underhåller.
Se sidan 26

01/12
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Melodikryss
Presenteras av Stig Nohrlander

6/12
kl 14.00

Broby gård Väntjänstträff
Arvid och Jonah spelar. Se sidan 26

12/12
kl 18.45

Kansliet
Eskadervägen 40

Musikalisk salong
Symfoni. Se sidan 13

15/12
kl 18.00

Kommunalhuskällaren
Roslags Näsby

Julbord
Se sidan 9

18/12
kl 14.00

Ångaren Julkonsert
Kom och njut! Alla är varmt välkomna. Se sid 9

17/01
kl 14.00

Börshuset
Gamla stan

Visning av Nobelmuseet.
Butik och kaffeservering finns. Se sidan 12

19/01
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Rolf  Orrhanse och Henrik Murray framför ett 
musikaliskt program: "Birger Sjöberg i ord och ton"

24/01
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Månadsträff
Pia Thörn berättar om sina tigrar. Se sidan 21

02/02
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

F.d. riksåklagare Torsten Jonsson berättar: 
"Åklagarens roll"

16/02
kl 14.00

Kvartergården
Fregattvägen 3

Marléne Wahlqvist, verksam inom Rädda Barnen, 
berättar: "Så arbetar Rädda Barnen"

21/02
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Årsmöte.  Efter årsmötet spelar Sara Wijk på 
violoncell och Lillemor Quarnström på piano.

02/03
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Maili Backlund framför: "En stund med Dan 
Andersson"
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