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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.
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Kära Jarlabankare

I dag är det den 18 januari och det har gått 
tre månader sedan jag skrev till Er förra 
gången. Det har hänt en hel del sedan 
dess. Vi har som väl de flesta känner till 
firat Jarlabanke 30 år med en jubileums-
föreställning på Tibble teater. Många var 
med och firade men inte alla och kanske 
kan det vara av intresse för Er, som inte 
var där, att ta del av det jag berättade då 
om vår förenings första tid. (Bilder från 
föreställningen lyckades vi få med redan 
i förra numret.)

”Det var den 30 oktober 1975, som tre 
nyblivna pensionärer träffades "i ett hörn" i 
Näsbypark och bestämde sig för att bilda en 
pensionärsförening. De vände sig till Birgitta 
Bodemark i Stockholmsdistriktet av Sveriges 
Folkpensionärers Riksförbund (SFRF), som 
såg till att Pensionärsföreningen SFRF i 
Täby bildades den 4 november och fick en 
interimsstyrelse bestående av fem personer. 
Styrelsens första uppgift blev givetvis att 
rekrytera medlemmar. 

Den 25 november hölls därför ett infor-
mationsmöte i Familjehotellet i Näsbypark. 
Dit kom 65 personer och 34 anmälde sig 
som medlemmar.

Namnet Jarlabanke registrerades först i 
april 1978 och förbundet SFRF, som i dag-
ligt tal kallades Riksförbundet, bytte namn 
till SPF, Sveriges Pensionärsförbund vid 
kongressen 1986. Det är sedan dess vi heter 
SPF Jarlabanke i Täby.

Jag måste säga några ord om Birgitta 

Bodemark, som var en av ledamöterna i inte-
rimsstyrelsen och kom att betyda åtskilligt för 
våra Täbyföreningar. Birgitta var välkänd i 
Täby sedan sina insatser på 60-talet, först 
som kontorist på Täby bibliotek och sedan 
i Studieförbundet Vuxenskolan, där hennes 
uppgift var att starta studiecirklar och folk-
högskolekurser för pensionärer och dessutom 
hålla kontakt med Riksförbundet.

I mitten av 70-talet anställdes Birgitta 
som konsulent i Stockholmsdistriktet. Under 
sin tid där, som varade fram till mitten av 
80-talet, var hon inblandad i bildandet av 
37 föreningar i Stockholm och länet och vår 
förening var en bland dem. En imponerande 
insats när man inser att hon varit med och 
bildat nästan hälften av de 81 föreningar 
som i dag finns i Stockholmsdistriktet.

Tyvärr finns Birgitta inte längre bland 
oss. Detta gäller även Bengt Kylstedt, som 
var med och bildade Jarlabanke och blev 
dess förste sekreterare och sedermera ordfö-
rande. Vi hade hoppats, när vi under våren 
2005 började förbereda 30-årsfirandet, att 
Bengt skulle bli vår främsta hedersgäst, men 
tyvärr avled Bengt i slutet av sommaren, 96 
år gammal.

Av årsmötesprotokoll framgår att Jar-
labanke vid årsskiftet 75/76 hade 38 
medlemmar. Medlemsantalet ökade sedan 
stadigt och var vid årsskiftena 80/81  330 
och 85/86  836.

En uppdelning av föreningen blev då 
aktuell. Man ansåg nämligen att arbetet 
med medlemsregistret var allt för betung-
ande. Vid årsmötet 86 beslöt man därför 

att tillsätta en arbetsgrupp som skulle utreda 
förutsättningar för ett bilda flera föreningar, 
först i Täby Kyrkby och senare i Täby Cent-
rum. Någon förening i Täby Kyrkby blev 
det inte men gruppens arbete resulterade i 
att SPF TibbleSeniorerna bildades den 20 
januari 1988. Vem tror ni var inblandad? 
Jo, naturligtvis Birgitta Bodemark som nu 
hunnit bli pensionär. 

SPF i Täby har vuxit snabbt sedan dess, 
framför allt TibbleSeniorerna under senare 
år och tillsammans har vi nu ca 2500 med-
lemmar från alla delar av Täby och de två 
föreningarna har ett mycket gott samarbete 
på ett flertal områden.”

Hela arrangemanget blev mycket lyckat 
tack vare en engagerad programkommitté 
med Anne-Marie Rosell i spetsen och ett 
10-tal funktionärer och deras anhöriga, 
som alla gjorde beundransvärda insatser. 
Ett varmt tack till Er alla!

En månadsträff litet utöver det vanliga 
upplevde vi i november då antikexperten 

Peder Lamm höll ett mycket intressant 
föredrag, berättade om och bedömde 
värdet hos de många föremål som de 
flesta av de 129 åhörarna tagit med. Årets 
första evenemang ägde rum i går då 19 
jarlabankare besökte Nobelmuseet i det 
gamla Börshuset vid Stortorget i Gamla 
Stan. Vi guidades av en mycket kunnig 
och trevlig guide. 

När detta läses har vi redan hunnit med 
årets två första torsdagsträffar i kvartersgår-
den Fregatten och årets första månadsträff 
där Pia Thörn berättat om Mini Tiger 
Projektet på 80-talet. Läs mera om kom-
mande program på andra platser i detta 
nummer.

Jag hoppas att ni alla haft en god början 
på året och att fortsättningen blir det ni 
hoppas på.

Vi ses om inte förr vid årsmötet den 21 
februari.

Mary

Detta valår då vi kommer att översköljas av de olika partiernas övertalningsförsök kan det 
vara uppfriskande att  på nytt läsa Bo Balderssons böcker om detektiven Statsrådet och ta 
del av alla de dråpliga och initierade beskrivningarna av den politiska apparaten. Böck-
erna, elva till antalet, kom ut mellan 1968 och 1990 och finns att låna på vårt bibliotek. 
Vem författaren bakom pseudonymen var vet kanske ingen, men en arkeologiprofessor 
tror sig ha svaret och kommer att delge oss resultatet av sina "utgrävningar" måndagen 
den 20 februari kl 19 i biblioteket.
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Peas in our time
Den engelsktalande världen har sedan gammalt sin egen metod när det gäller att äta ärter, 
sådana där gröna som rullar iväg så man får jaga dem runt tallriken.
 I eat my peas with honey, 
 have done so all my life.
 It makes the peas taste funny
 but it keeps them on the knife.

Jag har tänkt på ärter ända sedan i somras då det firades, eller erinrades om, att det var 
femtio år sedan motboken försvann. Under motbokstiden, Brattsystemets dagar, hade de 
gröna ärterna en verklig glansperiod. Jag kan inte påstå att jag har förstahandsinformation. 
Visserligen har jag åldern inne men det stod i Frisksport att man skulle hålla sig borta från slikt 
otyg, så jag vet bara vad de stora pojkarna berättade. Det lär ha varit så, om jag rätt förstod 
vad de stora pojkarna berättade, att om man på ett näringsställe beställde två vita, en brun 
och La Paloma, var musiken det enda man kunde få utan vidare spisning. Sprit däremot sattes 
inte in på bordet utan mat. Gröna ärter i krustadform var en vanlig rätt. Och gröna ärter i 
alla möjliga andra formar och former. Tallriken åkte ofta oäten ut i köket. När motboken 
slopades blev till en början glest besatt på restaurangerna eftersom ”folk satt hemma och söp”,  
som en av mina styrelsekamrater uttryckte saken när hon tänkte tillbaka.

För egen del är jag mer intresserad av gula ärter. Med fläsk. Och efterföljande pannkaka. 
Det är den svenska matens minsta gemensamma nämnare, comme-il-faut på torsdagen i alla 
sammanhang, civilt och militärt, i slott och koja. Jag har en gång ätit ärtsoppa utomhus när 
det blåste snudd på styv kuling. Då blev det lite spill, om man säger så. Stod vi med ryggen 
mot vinden blåste det mesta av skeden. Stod vi tvärsom fick vi det mesta över oss.  Någon sa 
att vi såg ut i ansiktet som om vi hade vattkoppor i framskridet stadium. 

Ärtsoppa skall kokas på sjövatten, sa en man som jag läste om i en tidning. Han bodde 
ensam i hälsingeskogarna och kokte sin ärtsoppa över öppen eld på gårdsplanen. Stora byk-
grytan full. Den färdiga soppan hällde han direkt i frösaboxen ute i boden. På locket lade 
han stämjärn och hammare för att ha till hands när han skulle spetta loss en bit var torsdag. 
Tala om rationell matlagning.

Det här vore kanske något för Täby Hembygdsförening. Ja, inte frysboxen, men det andra. 
Ärtsoppa kokt över öppen eld på gårdsplanen vid Rönninge by på vatten från Rönningesjön. 
Smaka på hembygden, ät här eller ta med hem! 

Frågan är hur hälsovårdsmyndigheterna skulle ställa sig. Hade det funnits hälsovårdsmyn-
digheter på 1500-talet skulle det knappast ha hjälpt Erik XIV. Om det var ärtsoppa han dog 
av vilket är tveksamt eftersom den 26 februari 1577 lär ha varit en måndag.

I Svensk Uppslagsbok, tryckt för sextio år sedan, står det bl a så här om ärter. ”Hos många 
sorter, s k bluffärter, äro baljorna stora, tjockväggiga och uppblåsta, men ärterna ligga glest.” 
Är det någon mer än jag som kommer att tänka på en del moderna förpackningar?  -Ja, jag 
tänker på en del förpackningar för kosmetika, säger en mig närstående brevduva.

Alve Borg

MEDLEMSKORT

Från Stockholmsdistriktet har vi fått följande information när det gäller 
medlemskort för medlemmar i Sveriges Pensionärsförbund.

Till SPF-föreningarna

Medlemskort för SPF-medlemmar.
Förbundskansliet har tagit fram medlemskort och nu pågår ett arbete med 
att teckna avtal med intresserade företag. Ett förmånsblad, SPF X-tra, hål-
ler på att utformas för att informera medlemmarna om vilka förmåner som 
finns.

Medlemskort, informationsblad och SPF X-tra skickas till föreningarna 
under senare delen av januari. Löpande under året kommer medlemskort 
och SPF X-tra en gång i veckan att tillsammans med normalt välkomstbrev 
sändas från förbundet till den nye medlemmen. Alltså på samma sätt som 
sker idag när någon betalt avgiften och registrerats som ny medlem i SPF.

Hälsningar 
Agnetha Wedberg

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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ÅRSMÖTET - PÅMINNELSE
Årsmötet �006 äger rum Tisdagen den �� februari �006 kl ��:00 i 
Bibliotekshusets hörsal, Attundafältet �4, plan � 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.

Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och ba-
lansräkning 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.

Förslag till nya stadgar
Vid årsmötet kommer styrelsen att lägga fram förslag till nya stadgar för SPF 
Jarlabanke. Vid förbundskongressen 2005 beslutade man om nya stadgar för 
Förbundet, Distrikten och Föreningarna. För förbundet är de nya stadgarna tving-
ande d.v.s. de gäller fullt ut med nuvarande lydelse. För distrikten och förening-
arna är det normalstadgar vilket innebär att de skall antas av respektive distrikt 
eller förening. I samband med detta kan man också besluta om smärre justeringar 
och tillägg. Jarlabankes styrelse kommer att föreslå årsmötet följande tillägg till 
normalstadgarna: 

§ 3 Medlemskap
Person som tillhör en annan SPF-förening och som till denna betalar full årsavgift 
för ett år kan bli vänmedlem i Jarlabanke för samma år. Vänmedlem får Jarlaban-
kes medlemsblad samt har rätt att delta i föreningens alla arrangemang och aktivi-
teter men saknar rösträtt.

§ 6 Mom. 1 Avgift till föreningen
För ny medlem/vänmedlem som betalar full årsavgift under 4:e kvartalet gäller 
erlagd avgift även för det följande kalenderåret. Hedersmedlem är helt befriad från 
årsavgift.

Fullständigt förslag till nya stadgar kommer att finnas på föreningens kansli 
fr.o.m. den 7 februari samt vid årsmötet. Normalstadgarna finns också på förbun-
dets hemsida: www.spfpension.se under rubriken ”Publikationer”.
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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

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, Värmevägen, tel 768 95 14.

Södra/Västra Täby:
Ella, Skarpäng, Näsbydal, Roslags Näsby, Ensta, Vallatorp, Erikslund, Visinge, 
Kullagränd seniorboende, tel 768 93 31.

Näsby Park:
Näsby Park, Lahäll, Grindtorp, tel 768 90 00.

Ångaren:
Ångarens seniorboende, tel 756 01 10.
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RESOR OCH UTFLYKTER

Det tidigare aviserade besöket på Bååtska 
palatset äger rum tisdagen den 14 februari 
kl 14.00. Byggherre var riksskattemästaren 
Seved Bååth och arkitekt var Nicodemus 
Tessin d.ä. Huset var färdigt 1669 och är 
ett av Stockholms bäst bevarade 1600-
talspalats och stormaktstidens förnämsta 
byggnadsverk.

Svenska Frimurare Orden inköpte huset 
1874 och byggde till ytterligare flyglar. 
Mycket sevärda och praktfulla är den en 
och en halv våning höga festsalen samt 
Frimurarordens Riddarsal, byggd som en 
treskeppig basilika. Bååtska palatset blev 
år 2003 Stockholms läns 164:e byggnads-
minne.
Palatset, som endast visas för grupper, lig-
ger på Blasieholmen, Blasieholmsgatan 6, 
bakom Grand Hotel. Vi får en guidad vis-
ning som kostar 100:-/person och betalas 
då vi samlas strax före  kl 14 utanför huset. 
Anmälan snarast till Paula 758 81 12 eller 
Bertil 732 74 32.

Onsdagen den 29 mars kl 11.30 besöker 
vi det nyrestaurerade K.A.Almgrenska 
Sidenväveriet, som har utvidgats till ett 
museum. Sidenväveriet startade 1833 och 
lades ned 1974. De 140 år gamla maski-
nerna är fortfarande användbara och här 
finns i dag en blygsam museal produk-
tion. Som museum är detta Stockholms 
enda fullt bevarade industriminne och 
var dessutom en tid Skandinaviens största 
kvinnoarbetsplats. Kvarteret Västergötland 
6, som nu renoverats, var ett litet bruks-
samhälle i miniatyr.

I källaren till fabriken Repslagargatan 15 
A har inretts en modern festvåning, fristå-
ende från museet, i det gamla vedupplaget. 
Vävmaskinerna drevs med ånga och för det 
behövdes mycket ved. Stora salen i källaren 
rymmer i dag 100 sittande gäster.

Vi får en timmes guidad tur kl 11.30 och 
därefter besök i museishopen till kl 13.00, 
då det serveras lunch i Sidenkällaren. Det 
finns tre olika rätter att välja mellan och vi 
sitter vid bord med linnedukar och brutna 
servetter. Dryck och kaffe ingår. Vi får gui-
dad visning och lunch för 200:- och det är 
ändå delvis subventionerat av föreningen. 
Betalning vid ingången. Bindande anmä-
lan till Paula eller Bertil senast den 8 mars. 
Åk tunnelbana till Slussen och därefter en 
kort promenad till Repslagargatan 15 A.

Årets första resa kommer att gå till Born-
holm den �-�� maj. Det blir en 4-dagars-
resa med buss i lugnt tempo. 
Dag 1 för oss till Ystad och efter middag 
ombord på färjan så kommer vi till hotel-
let i Rönne. 
Därefter blir det nästan två hela dagar på 
Bornholm under ledning av Bengt Bjel-
venstedt, som många av oss känner sedan 
flera tidigare resor. Ön är hela Norden i 
ett nötskal med skogar, berg och långa 
sandstränder. Den speciella miljön har 
inspirerat många konstnärer och konst-
hantverkare. 
På hemvägen får vi också se en del av 
Österlen, eftersom vi skall bo på Brösarps 
Gästgiveri en natt.

forts nästa sida

Resan kostar 3980:- och då ingår 3 frukos-
tar, 3 middagar, 2 luncher. 
För enkelrum tillkommer 600:-. 
Vi är tacksamma, om vi får reda på hur 
många som är intresserade, så ring och gör 

en intresseanmälan. 
Resan annonseras genom Ekmanbuss AB 
och vi har 20 reserverade platser. Hör av 
er till Paula eller Bertil.

Bertil Wijk

Bornholm

MEDLEMSKRYSSNING

Följ med på medlemskryssningen med m/s Cinderella den 8-9 maj 2006. Fartyget avgår 
från Vikingterminalen kl 18.00 och återkommer dagen därpå kl 15.30.
Umgås med SPF-vänner! Dansa till Leif Kronlunds orkester. Ät gott! Delta i fartygets 
aktivitetsprogram! Spela bridge!
Föreningsstyrelser kan utan kostnad boka konferensrum och bridgespelare kan boka brid-
gebord 10 kr/person. I priset 290 kr ingår del i insideshytt, middagsbuffé inkl dryck alt 
tvårättersmiddag i Food Garden exkl. dryck samt sjöfrukost. Tillägg för utsideshytt eller 
enkelhytt, bridgebord och bilparkering ombord.
Biljetter bokas hos distriktskansliet tel 720 77 30 och betalning sker via faktura.
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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 började 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 våren �006
Vi startar en hel kurs – 6 gånger - i  Qi-
Gong enligt ”BIYUN den hälsobevarande 
metoden”. Kursen startar kl 10.00 mån-
dagen den 27 februari 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 �000-åriga rötter
Traditionell kinesisk medicin har sina röt-
ter mer än 5000 år tillbaka i tiden.

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

Moveri necesse est
- att motionera är nödvändigt

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

Ta del av detta mail 
och du kanske kan rädda dig själv, en familjemedlem eller vän i framtiden! 

Att känna igen Stroke ( detta är ej ett skämt ) 
Under en fest snubblade en vän och föll, hon försäkrade alla att hon mådde bra (de erbjöd 
sig att ringa läkare) och hon hade bara snubblat på en sten för hon hade nya skor. De hjälpte 
henne att snygga till sig och gav henne en ny tallrik med mat, och fastän hon verkade lite 
skakad, fortsatte Ingrid att roa sig resten av kvällen. Ingrids man ringde senare och berättade 
att hans fru hade körts till sjukhuset - (kl 6.00 hade hon avlidit). Hon hade fått en stroke på 
festen, om man hade vetat hur man känner igen tecken på stroke, kanske Ingrid fortfarande 
hade varit vid liv  idag. 

Läs detta och få kunskapen! 
En neurolog säger att om han får hand om en strokepatient inom 3 timmar kan han totalt 
häva effekten av stroken .... totalt! Han säger att det knepiga och svåra är att känna igen en 
stroke, få den diagnostiserad och få patienten till läkare inom 3 timmar. 

ATT KÄNNA IGEN EN STROKE 
Nu säger läkarna att alla kan lära sig känna igen en stroke genom 
att ställa tre enkla frågor: 

1. Be personen att LE 
2. Be personen att LYFTA BÅDA ARMARNA 
3. Be personen att SÄGA EN ENKEL MENING (sammanhängande som tex 
    "Solen skiner idag") 

Om personen har problem med någon av dessa uppgifter ring genast 112 och beskriv   
symtomen. Du kan rädda liv.
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Täby kommun har en 
äldreombudsman 

sedan februari �00�

Hon heter Eva Kohl.

Hon har en opartisk roll i frågor som 
rör äldreomsorgen.

Hon ger information, stöd och råd.
Hon följer upp synpunkter, önske-

mål och klagomål.

Eva har telefon direkt 768 99 66.
Hon träffas på Täby kommunhus 
Stationsvägen 13 i Roslags Näsby.

Hon kan nås via e-post till
aldreombudsman@taby.se
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APOTEK Apoteket Skeppet   0771 45 04 50
BANK SEB 0771-62 10 00
  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
	 	 Ilter	Clinic	(Hårtransplantation)	 756	00	55
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 35 50
POSTEN Sabis/Posten Näsbypark 544 43 170
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 21 februari

SKÖNA CELLOTONER I VINTERMÖRKRET

Några ord om min dotter

Före förhandlingarna vid årsmötet den 21 februari kommer min äldsta dotter Sara 
Wijk att spela violoncell till pianoackompanjemang av Lillemor Qvarnström i 
Bibliotekets Hörsal.

Sara började spela cello när hon var åtta år och spelade då på en vanlig, ordinär 
cello och fick därför verkligen lära sig sträcka på fingrarna. Åren gick och musiken 
blev Saras stora livsintresse. Vid arton års ålder flyttade Sara till Oslo och utbildade 
sig vid Norges musikhögskola för Frans Helmerson och sedan fortsatte studierna 
ännu längre bort med lektioner för William Pleeth i London och Harvey Shapiro 
i New York. 

Under åren 1980 – 1990 var Sara medlem i Det Norske Kammerorkester och 
hade samtidigt omfattande kammarmusikuppdrag i Sverige. Under ett par år under-
visade hon på Ingesunds Musikhögskola och började i samband med detta att spela 
barockvioloncell och intressera sig för denna tids musik. På den här lilla konserten 
kommer Sara att spela på en vanlig cello byggd 1762.

Sedan 1996 är Sara fast anställd i Uppsala Kammarorkester och stämledare i 
Folk-operans orkester samt medlem i flera kammarmusikgrupper i Stockholm. 
Kommer någon till Oskars kyrkas musikutbud så finns Sara i den lilla kammaror-
kestern där.

 Lillemor Qvarnström är musikdirektör och organist. Hon har efter musikstu-
dierna tjänstgjort som organist och körledare i Vaxholms kyrka med tjänstgöring 
även vid Resarö kapell och Bogesunds slottskapell under 40 år. Sara och Lillemor 
har samarbetat under flera år i olika musikevenemang.

Jag känner inte till programmet men jag kan garantera att det blir sköna, varma 
cellotoner i bister februarikyla och stycken, som ni känner igen.

Bertil Wijk

Månadsträffen 21 mars

SPIONERI PÅ RIKTIGT

En och annan spionroman har vi väl läst och spionfilmer har vi sett. Hur det går 
till i verkligheten kommer Tore Forsberg att ge oss en inblick i på månadsmötet 
den 21 mars. Han vet vad han talar om. Under mer än tre decennier arbetade han 
med kontraspionage vid Säpo, de senaste tjugo åren som chef för den rotel som höll 
ögonen på Sovjetunionens och Warszawapaktländernas åtgöranden riktade mot vårt 
lands säkerhet.

Sina erfarenheter av verksamheten, samt insikter han fått genom att intervjua äldre 
kolleger, har Tore Forsberg skrivit en bok om Spioner och spioner som spionerar på 
spioner. Det är intressant läsning om ”det galna 1900-talet” som författaren kallar 
förra seklet. Ja, bakgrund hämtar han upp från 1700-talet och mordet på Gustav III 
när kontraspionagechefen hette Nils Henrik Liljensparre, polismästare i Stockholm. 
Men spionage och kontraspionage var inget nytt ens då, det har förekommit sedan 
urminnes tider.

Lenin och hans ressällskap genom Sverige, Stalin, Hitler, de fyra jagarna från Ita-
lien, tyskmagasinen i Luleå, Krylboolyckan, malmkriget, kullagerkriget, de norska 
kvarstadsbåtarna, Wollweberligan, Enbomsaffären, Ebbe Carlsson-affären . . . en del 
minns vi, mycket har vi glömt och en del har vi kanske inte ens hört talas om.

I en bilaga förtecknas terroraktioner som ägt rum under trettio år.
Efter att ha läst boken har jag förstått att en del av de ryssar som jag åkte hiss till-

sammans med under många år måste ha varit spioner. Jag hade min arbetsplats vid 
Katarinavägen i Stockholm. Ett par trappor under oss låg de Sovjetlokaler där Stig 
Wennerström träffade en av sina kontaktmän dagen innan han greps av Säpo.

Att hitta Lennart Koskinens namn i boken var lite överraskande, han som nu är 
biskop i Visby stift. Han var inhyrd konsult 
vid nyutbildning av personalen i samband 
med den genomgripande rekonstruktion av 
Säpo som blev nödvändig då Stig Bergling 
hade utlämnat nästan allt till Sovjetunionen 
och Irak.

Ja, det är mycket man inte vet om det här. 
Vi kommer att få veta en hel del mer av f d 
kontraspionen Tore Forsberg i Bibliotekets 
hörsal den 21 mars. Som vanligt börjar vi 
klockan 13. 

Alve BorgTore Forsberg arbetade med kontraspionage under 32 år.



�� ��

Program
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: 
31 januari Klas Östergren
28 februari Margaret Atwood
28 mars Graham Greene 
  2 maj  Isabel Allende
Information: 
Maidi Lingheim, 792 40 12
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91

Litteraturcirkel II
Denna cirkel möts en tisdag i månaden 
kl 09.30. För information om lokal, 
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 Magnus Waller, 758 55 83.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Grupp I kl 13.00 torsdagarna 26 janua-
ri, 16 februari, 16 mars och 6 april.
Grupp II kl 14.00 torsdagarna 2 och 
23 februari, 23 mars och 22 april. Det 
finns plats för nya deltagare. Kontakta 
Paula Lindberg, 758 81 12.

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sin verk-
samhet.  Tre träffar är inbokade, den 28 
februari, 28 mars och 9 maj. Träffarna 
äger rum på Jarlabankes kansli, Eska-
dervägen 40 och börjar kl 17.00.
Kostnad: ca 100 kronor per gång. 
Glas (4 st) torde medtagas.
För information tag kontakt med 
Anne-Marie Rosell, 758 20 82 eller 
Irene Andersson, 758 08 35.

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
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.

***



�4 ��



�6 ��

TRÄFFAR

Månadsträffar
Vinterns/vårens månadsträffar äger som 
vanligt rum i Bibliotekshusets hörsal, 
Attundafältet 14, plan 3, Täby Centrum 
(hiss finns) och  nu liksom tidigare serveras 
kaffe med dopp.

Tisdagen den �� februari kl. ��.00 äger 
Jarlabankes årsmöte rum. Före årsmötet 
får vi njuta av värmande toner, framförda 
av SARA WIJK på violoncell och LILLE-
MOR QVARNSTRÖM på piano.
Läs vidare sidan 20

Tisdagen den �� mars kl. ��.00 blir det
spännande. Vad vet vi och vad tror vi om 
spioner (svenska och utländska) och om 
spioner som spionerar på spioner?
TORE FORSBERG vet och kan och 
han kommer att ge oss en inblick i hur 
spionverksamhet går till i verkligheten.
Läs vidare sidan 21.

Tisdagen den �� april kl ��.00 träffas vi 
på nytt. Reservera dagen! Intensivt arbete 

pågår för att vi då skall få ett trevligt pro-
gram. 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 började 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.

***

”VÅRT SEENDE ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING”

Hör hur synen kan förbättras
Optiker Magnus Söderberg och en läkare, från Synvårdsmottagningen i 

Täby Centrum berättar i Täbysalen, Tibblekyrkan 
måndagen den 13 mars 2006 kl 14.00 – 15.00

Arrangörer: SPF Jarlabanke och SPF TibbleSeniorerna 

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

Bra parkeringsutrymmen.

  Vi finns i Täby Kyrkby

Till minne av Thorsten Thor

Thorsten var sedan 1999 och fram till sin död den 3 november 2005 Jarlabankes 
representant i Täby Kommunala Pensionärsråd. Torsten rönte stor respekt för sina 
kunskaper inom sjukvård och äldreomsorg, som han tidigare utvecklat under sin tid 
i Stockholms landsting och som direktör för Spri, där han med kraft drev utveck-
lingen av den svenska hälso- och sjukvården med speciellt inriktning på omvårdnad 
av äldre, i hemsjukvård och på sjukhem.

Thorsten  talade varmt för en ökad samverkan mellan Täby kommun och landstinget 
och föreslog etablering av en Äldrevårdcentral i Täby, där hemsjukvården skulle vara 
en betydande del. Han deltog även i en processgrupp med representanter från både 
kommun och landsting som under 2005 tog fram förändringsförslag inom demens-
vård, äldrestöd och boende, redovisade i en slutrapport 2005 08 02.

Vi i Jarlabanke saknar honom inte bara som en uppskattad medlem i KPR utan som 
en trevlig person och kamrat. Det sista jag fick från Thorsten var ett e-postmeddelande, 
där han och hans hustru Karin tackade för ett väl genomfört jubileumsprogram den 
29 oktober. Har sparat det som ett minne.

Mary
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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- torsdag �� - ��
  fredag  �� - ��
  lördag  �� - ��
  söndag o helg �� - ��

Näsby Park Centrum Tel 0�-6�0 0� �6

Viktiga råd om levande ljus
Använd ljusstakar av keramik eller metall. Se till att ljuset står stadigt och fritt så 

att inte en gardin kan fladdra till och fatta eld.
Ett så kallat värmeljus får aldrig placeras direkt på brännbart underlag. Alumini-

umkoppen som det står i är inte tillräckligt skydd.
Lämna aldrig ett tänt ljus obevakat. En god regel är att den som tänder ett ljus 

också har ansvar för att det blir släckt.
Tänd aldrig levande ljus eller tomtebloss i en julgran. Om granen är torr kan det 

bli en våldsam brand.

Om olyckan är framme
En brandvarnare som fungerar gör att ett brandtillbud kan upptäckas tidigt. Flera 

sammankopplade brandvarnare som börjar tjuta samtidigt ger ännu bättre skydd.
Ta för vana att alltid byta batteri i brandvarnarna den första advent. Byt batteriet 

samtidigt i alla brandvarnarna vare sig det behövs eller inte. Med fasta rutiner blir 
risken att glömma mindre.

Det viktigaste av allt är att ingen människa kommer till skada. De viktigaste åtgär-
derna vid brand är därför: RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK.

Att kalla på räddningstjänsten i en nödsituation kostar inget. Den servicen har du 
redan betalat på skattsedeln. 

Du kan väl nödnumret 112?  Besvara larmoperatörens frågor.
En handbrandsläckare som är lätt tillgänglig i bostaden ger dig en god chans att 

släcka själv. Räddningsverket rekommenderar pulversläckare 6 kg.
Ur artikel av Ulf Erlandsson i Räddningsverkets tidning Sirenen nr 7 2005 

Alve Borg

Nr 38 God man och förvaltare 
Följande faktablad har reviderats:
Nr 2   Vårdgaranti
Nr 6   Bostadstillägg för pensionärer
Nr 7   Pensionsberäkning 2006
Nr 8   Fastighetstaxering och -skatt
Nr 21 Änkepension
Nr 22 Efterlevandepensioner

En sammanställning över tidigare utgiv-
na Faktablad var införd i Medlemsbladet 
nr 3/2005. Samtliga faktablad finns 
tillgängliga på Jarlabankes kansli. Är du 
intresserad kan du där ta del av dessa 
samt också få en kopia. På internet finns 
faktabladen på Förbundets hemsida.

Nya Faktablad
Från Förbundet har det kommit ett nytt faktablad:
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00

SPF får nytt Medlemsregister

SPF Jarlabanke löste 1994 frågan om ett funktionellt medlemsregister genom att två 
medlemmar skapade en databas i Microsoft Access. Databasen innehöll från början 
alla de uppgifter, som en förening kunde behöva för att bedriva god medlemsvård. 
Här kunde man omedelbart se personnumret, vilka som betalat årsavgiften, vilka som 
sammanbor, vilket brevduveområde som medlemmen har o.s.v.  Registret underlät-
tade det dagliga arbetet för medlemssekreteraren men krävde fortfarande manuella 
förbindelser med SPFs centrala register.
SPF hade från andra halvan av 90-talet fram till 2005-12-10 ett Medlemsregister i 
samarbete med Skandia Försäkringar. Registret lämnade en del övrigt att önska rörande 
funktionalitet och vänlighet mot användaren. Ändringar, som gjordes centralt, gick 
inte automatiskt till berörd förening, varför det uppstod en hel del fördröjningar och 
fel. Uppdateringar på listor gjordes endast två ggr/år eller efter begäran mot betal-
ning. 2004 fick vi äntligen direkt tillgång till det centrala registret via Internet, vilket 
väsentligt underlättade föreningens arbete. Stora svårigheter kvarstod fortfarande 
med många felkällor. 
SPF får så - efter enträgna förslag från föreningarna - med start 2005-12-19 ett 
helt nytt Medlemsregister, som har tagits fram under 2005. Erfarenheterna från det 
gamla registret har tagits tillvara och påverkat resultatet i mycket gynnsam riktning. 
Den enda identiteten vi behöver är nu Personnumret (10 siffror utan mellanslag). 
Bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) innehålls till fullo.
Registrets drift sköts av SPF centralt via Söderhamn, där servern står. Registreringen 
sköts via MS Internet Explorer. Bredbandsuppkoppling är att föredra, så att bild-
växlingar m.m. blir snabba.

fortsättning sidan 33
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Fråga:
Heter det broddar eller halkskydd, det där man har under skorna när 
det är halt?
Svar:
Spelar ingen roll, sätt på det bara!

K
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Genom det mycket goda samarbetet 
vi haft i flera år med SPF erbjuder vi 
kostnadsfritt SPF-medlemmar att komma 
till informationsmöten. I samband med 
informationsmötet bjuder vi på lunch på 
Folksam. Vi kommer bland annat tala 
om hur man kan få guldkant på tillvaron 
tack vare nya möjligheter när det gäller 
konsumtion av låst kapital. Skatteför-
ändringar som skett och hur det påverkar 
ekonomin. Nya placeringsmöjligheter 
utan förmögenhetsskatt.

Du kan boka personlig träff  där vi ser 
över din och familjens privatekonomi. 
Rådgivningen är kostnadsfri.

Innehåll på informationsträffarna
• Seniorkapital
• Den nya kapitalpensionen
• Bör jag/vi skriva testamente? När ska 

kapitalförsäkringar skrivas in i 
testamentet?

• Vilka är fördelarna och nackdelarna 
med olika sparformer?

• Var står Folksam i jämförelse med de 
andra livbolagen?

• Vilka skatteförändringar har skett? 
Vilka förslag för förändringar finns?

• Framtidsutsikterna för äldreomsorgen.

Till medlemmarna i SPF Det nya registret är baserat på Microsoft Windows och Microsofts databashantering. 
Mina första intryck är att systemet är
 - användarvänligt
 - intuitivt
 - tydligt och
 - klart rationellare än föregångaren

Registerupplägget medför, att varje förening blir tydligt ansvarig för sina medlemmar. 
Tidigare möjligheter för förbundet/distriktet att göra förändringar på föreningsnivå, 
redovisas på föreningens inloggningssida, så att alla parter alltid samtidigt kan se samma 
information direkt efter förändringen.
Uppläggning av ny medlem är enkeltoch rationellt.
Avregistrering av medlem är enkel och definitiv. Nyregistrering måste göras om tidigare 
avregistrerad medlem vill komma tillbaka.
Vänmedlem registreras av mottagande förening (i motsats mot förut) och blir synlig för 
den förening, som vänmedlemmen tillhör. Detta medför att vänmedlem ej kan registreras 
om medlemskap i annan förening saknas, vilket förut varit ett problem.
Årsavgiften registreras lätt med referens till betaldatum, vilket gör det enkelt att kon-
trollera mot giroallegatet. 
Sammanboende knyts samman med huvudmedlemmen och noteras där. Notering 
görs om enbart huvudmedlemmen skall få Veteranen. Giroblanketter plus kuvert med 
adresser kan skrivas ut med medlemmens namn.
Listor, kuvert och etiketter kan lätt skrivas ut.
Profiler t. ex. Brevduveområden, cirklar, tävlingsdeltagare etc. kan skapas och skrivas ut 
på önskat sätt (lista, kuvert, etikett). 
Dessutom finns statistik, historik m.m.
Jag tycker att systemet är bra - bättre än förväntat – och man kan hoppas att det är fritt 
från alltför besvärliga buggar, när vi drar igång 2005-12-19.
Det torde ta ett par månader att göra alla överföringar av data, som (tyvärr) inte kun-
nat överföras maskinellt. Vi som sköter registret kommer dessutom att göra en del fel i 
början, vilket kan ställa till en del problem. Ha överseende med detta, tack, och förvänta 
er bättre medlemsvård än förut.
Föreningarna kan direkt se i registret om medlem har försäkringar och vilka. 
En klar förbättring.
Vi behåller den gamla basen fram t.o.m. 2006-04-01 så att Medlemsbladet säkert kom-
mer ut till mottagarna
Skandia handlägger tecknade personförsäkringar och SPF-medlem vänder sig direkt 
till Skandia beträffande sina försäkringar  tel 020-55 55 00.
Mötesförsäkringen handläggs av SPF centralt tel 08-692 32 50.

Stig Nyholm

Nytt medlemsregister - fortsättning från sidan 31
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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

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 Exp. öppen tis- och torsdagar kl 10-12 tel. 756 38 75
Eskadervägen 40 Plusgirokonto 84 85 34-4
183 58 Täby epost: jarlabanke@telia.com
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall tagna via SPF: Skandia tel. 692 32 70 
Mötesförsäkringar för SPF-medlemmar: SPF tel. 692 32 50

Jarlabankekalendern
Datum Lokal Aktivitet

14/2
kl 14.00

Bååtska palatset Guidad visning
Se sidan 12

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.
Läs vidare på sidan 20

02/03
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Maili Backlund framför: "En stund med Dan 
Andersson"

13/3
kl 14.00

Täbysalen
Tibblekyrkan

"Vårt seende är i ständig förändring"
Läs mer på sidan 27

16/3
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Johnny Lindvall/Mats Andersson från 
Sjöfartsverket berättar om isbrytningsverksamheten.

21/3
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Månadsträff. Tore Forsberg berättar om spioner 
som spionerar på spioner.
Läs mer på sidan 21

28/3
kl 14.00

Allégården Väntjänstträff
Se sidan 26

29/3
kl 11.30

Repslagargatan 15A Besök K.A.Almgrenska Sidenväveriet
Se även sidan 12

30/3
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Musikkryss presenteras av Stig Nohrlander

04/4
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff
Se sidan 26

20/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Siv och Rolf  Orrhanse kåserar "Några måltider i 
svensk litteratur"

25/4
kl 13.00

Biblioteket
Attundafältet

Månadsträff.
Mer härom i nästa medlemsblad

30/4
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff
Se sidan 26

07/5
kl 14.00

Ångaren Vårkonsert

09/5
kl 14.00

Broby gård Väntjänstträff
Se sidan 26

09-12/5 Bussresa 4-dagarsresa till Bornholm
Se även sidan 12
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www.vikingline.se

SENIOR
SPECIAL

Dygnskryssning med Cinderella från 215 kr/person
inklusive buffet
Passa på att kryssa till specialpris följande datum 2006:
12–15/ 2, 19–23 / 2, 27–28 / 2, 2 / 3, 7–9/ 3, 13–15/ 3, 19/ 3, 22 / 3 samt 27–29/ 3.

I priset ingår del i A-, B- eller C-hytt samt stor Viking buffet-middag med vin, öl, läsk
och kaffe. Alla hytter har sängarna på golvet, A-hytterna dessutom fönster.
Först till kvarn gäller…

Cinderella bjuder alltid på många nöjen, flera orkestrar samt en mängd aktivi-
teter och avkoppling. Frånpriset gäller per person då minst två seniorer kryssar.
À la carte i Food Garden, anslutningsbuss etc mot tillägg. Cinderella avgår dagligen
kl 18.00 från Stockholm till Mariehamn och är åter dagen därpå kl 15.30.

Välkommen att boka på 08-452 40 00. Bokningskod SGSEN

Boka in dig och din vän på en
nöjeskryssning till förmånspris.


