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Kära vänner!

Sommaren är kort, det mesta regnar 
bort.

Så tycker vi nog lite var, åtminstone 
när detta skrivs, i början på augusti.  
Så småningom får vi se vad statistiken 
säger, när temperaturer, antal soltimmar, 
nederbördsmängder och skördeutfall 
jämförs med siffror från tidigare år.

Något som inte regnar bort, men 
försvinner ändå, är blasten på min 
potatis. Det sköter mördarsniglarna om. 
Detta trots att jag morgon och kväll 
tar en runda genom trädgården för att 
skilja sniglarnas vägar från mina. Men 
det kanske finns hopp för framtiden om 
regeringen tar tag i frågan. Annars är jag 
beredd att bjuda in alla som i likhet med 
krögaren i Lund äter sniglarna. Själv-
plock. Gratis.

Inför Jarlabankes höstsäsong har 
en fråga varit särskilt viktig. Kommer 
ombyggnaden av bibliotekets hörsal att 
vara klar till första månadsträffen den 25 
september?

Nu vet vi svaret. Och det kunde inte 
vara bättre. Redan från och med första 
månadsträffen skall vi vara i bibliotekets 
hörsal. Det blir precis som vanligt, alltså

Torsdagsträffarna, som under några 
år haft Kvartersgården vid Fregattvägen 
som fast punkt, flyttar nu till Ångaren, 
Eskadervägen 5, Näsbypark. Det är 
alldeles intill hållplatsen där  619 och 

Närtrafiken (även kallad Antikrundan) 
stannar. De som brukar vara med på 
väntjänstträffarna kommer att känna sig 
hemmastadda; det blir i samma lokal.

                      
I våras prövade vi skrivtolkning på ett 

par av våra träffar. Försöket slog utomor-
dentligt väl ut, så det fortsätter vi med. 
Läs mer i artikeln ”Skrivtolkning har 
kommit för att stanna”  längre fram i tid-
ningen. I samma artikel står en del om 
den hjälp som personer med nedsatt hör-
sel kan få från Tolkcentralen. Helt utan 
kostnad. Det är något att ta vara på.

Sex sju procent av Jarlabankes med-
lemmar håller verksamheten igång. Det 
finns plats för fler. På sidan 7 i föregå-
ende nummer av medlemsbladet finns 
ett upprop med rubriken ”Du  kan 
hjälpa till”.  Det har hittills resulterat i 
att en person som inte är medlem kan 
tänka sig att ställa upp som lärare i tyska 
och engelska. Hon kan också vara guide 
i London.

 
Det är mycket bra. Men det behövs 

också hjälpsamma händer till mindre 
avancerade insatser. T ex för att ställa 
iordning lokalen före och efter månads-
träffar,  för kaffekokning och servering 
och för utdelning av medlemsbladet. 
Det är inte så tråkigt som det kanske 
låter. Det är faktiskt ganska roligt och 
skapar nya kontakter medlemmarna 
emellan. Ring mig gärna så berättar jag 
mer! 08-758 07 31.

Visst skulle det vara trevligt med lite 
fler skribenter i medlemsbladet? Insän-

dare. Debattartiklar. Eller du har kanske 
förslag till ämnen du tycker att vi skall 
ta upp. Ring mig eller skicka dina för-
slag och synpunkter till kansliet! Adres-
sen står överst på sidan 34.

För att återgå till zoologin så finns 
det ett djur utöver mördarsnigeln som 
jag har svårt för – krokodilen. Alltse-
dan jag var i Afrika i vintras känner jag 
obehag när jag bor på bottenvåningen 
på hotell nära vatten. Jag vet att det inte 
finns krokodiler i svenska vattendrag, 
men det plaskar likadant som i Zim-
babwe. Där utfärdade hotellets ledning 
krokodilvarning på kvällarna. När jag i 
gryningen hörde släpande steg i kor-
ridoren  undrade jag om det var en gäst 
som kom hem sent, eller om det var en 
krokodil som var ute efter något ätbart. 
Det är alldeles sant.

Jag ser fram emot att träffa många jar-
labankare vid höstens olika aktiviteter. 
En sammanställning finns som vanligt 
på sidan 35.

Annagreta Hansson, vice ordförande

Jarlabankes vice ordförande på 
krokodilsäker nivå.

KALLELSE 
TILL 
HÖSTMÖTET 
2007
Årets höstmöte äger rum i Biblio-
tekshusets hörsal, Attundafältet 14, 
plan 3, tisdagen den 23 oktober 
klockan 13:00. 

På dagordningen står beslut om 
årsavgiften för år 2008 vilket av 
årsmötet hänskjutits till höstmötet 
samt fyllnadsval gällande förening-
ens representation i Kommunala 
Pensionärsrådet, KPR. 

Handlingar inför höstmötet finns 
tillgängliga på kansliet fr.o.m. tisda-
gen den 9 oktober. 

Styrelsen föreslår att årsavgiften 
för 2008 höjs till 210 kronor för 
ensamboende
och 400 kronor för två samman-
boende medlemmar samt till 75 
kronor för vänmedlem.

Enligt traditionen bjuder fören-
ingen också på kaffe i anslutning 
till mötet. 
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  MAry NordENSvAN TILL MINNE

Vi inom SPF Jarlabanke 
har drabbats av en svår 
förlust. Vår ordförande 
sedan många år, Mary 
Nordensvan, har avlidit 
efter en kort tids sjukdom 
den 18 maj 2007. 

Så sent som i februari 
i år valdes Mary vid års-
mötet till ordförande för 
det innevarande verksam-
hetsåret.

Mary var född den 11 
februari 1928, och hon 
avled sålunda i sitt 80:e 
levnadsår.

Mary har gjort en 
mycket gedigen insats 

för oss i Jarlabanke i många år. Hon blev medlem i Jarlabanke den 1 mars 1995, 
och redan vid årsmötet 1996 valdes hon in i styrelsen och blev då sekreterare. Sedan 
dess och fram till sin död har hon upprätthållit olika befattningar i styrelsen, bl a 
som sekreterare i fyra år, som klubbmästare i tre år, som vice ordförande i två år och 
sedan som ordförande fr o m årsmötet den 19 februari 2002 fram till sin död.

Vid sidan av styrelsearbetet inom Jarlabanke hade Mary viktiga funktioner inom 
SPFs Stockholms-distrikt, inom KPR, Kommunala Pensionärsrådet i Täby, i samar-
betet mellan Tibbleseniorerna och Jarlabanke samt inom arbetsgruppen  ”Framtiden” 
med ett antal SPF-föreningar i Norrort.

Sålunda var Mary ledamot av Stockholms-distriktets styrelse inom SPF i fyra år, 
och under den tiden var hon vice ordförande i ett år och ordförande i utbildnings-
kommittén i två år. I KPR spelade hon en viktig roll, bl a som ledamot av KPRs 
referensgrupp, som förbereder och insamlar fakta inför de ordinarie sammanträdena 
i KPR. 

När det gäller samarbetet med Tibbleseniorerna bidrog Mary starkt till att lösa upp 
gamla spänningar mellan föreningarna i Täby och till att skapa ett förtroendefullt 
och fruktbringande samarbete, t ex när det berör gemensamma aktiviteter, temadagar 
och träffar samt det viktiga annonssamarbetet gällande föreningarnas medlemsblad. 
Inom arbetsgruppen ”Framtiden” var hon sammankallande (organisatoriskt ansvarig) 
för arbetsgruppens verksamhet under många år.

Såsom ordförande var Mary även ansvarig utgivare för vårt medlemsblad och vår 
webbsida och samtidigt informationsansvarig.

Av ovanstående framgår, att Mary gjort en enastående insats för oss i Jarlabanke. 
Till detta skall läggas, att Mary arbetade osedvanligt mycket själv. Efter hennes död 
har vi konstaterat, att hon höll personligen i mycket mera än vi tidigare förstått.

Mary var sålunda en starkt engagerad och arbetssam person, som arbetade mycket 
i det tysta utan större åthävor. Hon hade en stark integritet och präglades av ett stort 
lugn. Hon hade en naturlig auktoritet, som gjorde att hon kunde leda styrelsearbe-
tet och genomdriva sina intentioner utan att ifrågasättas, samtidigt som hon hade 
förmågan att lyssna till sina kolleger i styrelsen och i olika samarbetsorgan.

Vi kommer att sakna Mary och kommer att minnas henne med stor beundran 
och tacksamhet. Hon var tveklöst en av våra stora ledare i Jarlabankes mer än 30-
åriga historia.

Stig Nohrlander
Tidigare klubbmästare och styrelsekollega till Mary Nordensvan    
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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
Barbro Ekroth   tel 732 75 38
Ulla Nordström    tel 732 65 53 
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
• Avlösarservice

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 90 00.

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

Näsby Park:
Näsby Park, Lahäll, Grindtorp, tel 732 41 06.

Ångaren:
Ångarens seniorboende, tel 732 41 06.
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Svamputflykt vid Rösjön
Efter ett långt sommaruppehåll kanske 
en liten påminnelse om årets svamput-
flykt är på sin plats. Vi träffas vid par-
keringen vid Rösjön på Täbysidan den 
12 september kl 10.00. Dit kommer 
du antingen med bil eller buss 617 från 
Täby C

Vi får kunnig hjälp av svampexperten 
Margareta Malmberg, som inte bara 
lär oss ätliga svampar utan också lär oss 
känna igen de farliga svamparna. Ta med 
matsäck, sittunderlag och 20:-. Deltagar-
antalet är begränsat så anmäl er till Bertil 
Wijk 732 74 32. 

Konst i tunnelbanan
Stockholms tunnelbana sägs vara värl-
dens längsta konstutställning-110 km 
lång. Nästan alla stationer är utsmyckade 
med skulpturer, mosaiker, målningar 
eller installationer. Det är också en 
spännande historia från 1950-talet till 
nutidens konstnärliga experiment.

Under flera år har SL tillhandahållit 
resenärerna så kallade Konståkningar. 
Helt gratis erbjuds vi guidade turer med 
auktoriserade guider. Allt vi behöver är 
en giltig SL-biljett (kort eller kuponger). 
Varje tur tar ungefär en och en halv 
timme och vi får veta mer om konst-
verken, arkitekturen och människorna 
bakom verken.

Konståkningarna går kl 18.00 tors-
dagar och kl 13.00 söndagar dock inte 
varje vecka. Vi har valt att åka söndagen 
den 14 oktober kl 13.00 med röda linjen 

rESor oCH UTFLyKTEr

mot Norsborg. Samling några minuter 
före kl 13 i biljetthallen Hornstull. Tag 
T-banan vid Tekniska Högskolan och 
byt till röda linjen vid Gamla Stan eller 
Slussen och åk till Hornstull. Ingen 
föranmälan.

Stockholms stadsbibliotek, Huvud-   
biblioteket

Huvudbiblioteket vid Sveavägen/Oden-
gatan kallas också Asplundshuset. Vid 
årsskiftet 1923/24 presenterade arkitekt 
Gunnar Asplund de slutliga ritningarna 
med den cylindriska rotundan på en 
kvadratisk bas. Biblioteket invigdes den 
31 mars 1928 och Asplund ritade utöver 
den fasta inredningen en unik samling 
möbler och armaturer, som till en del 
fortfarande finns kvar. Biblioteket var 
redan från början trångt och Asplund 
engagerades tidigt för ombyggnader, som 
sedan har fortsatt genom åren.

Biblioteksbyggnaden och dess konst 
visas vid guidade visningar, som nu är 
extra intressanta på grund av den om-
byggnad som är planerad. Det finns 
modeller av de 6 arkitektförslag som 
gått till semifinal. Visning sker onsdagen 
den 31 oktober  kl 13.00 och pågår 1 ½ 
timme. Samling vid huvudingången mot 
Sveavägen. Guidningen kostar 40:- och 
deltagarantalet är begränsat. Bindande 
anmälan till Bertil 732 74 32.

1:a Advent
Årets bussresa första Advent går till 
Strängnäs Domkyrka och efter högmäs-

san kommer vi att äta god julmat på 
Ulvhälls Herrgård med anor från 1600-
talet. Herrgården ligger i utkanten av 
Strängnäs och har stor park och vacker 
utsikt mot Mälaren. Restaurangen är 
känd för sitt goda kök och ekologiskt 
tänkande. I år skall vi absolut ordna 
med ett glas glögg när vi kommer dit. 
Tider och pris kommer i nästa nummer 
av medlemsbladet i mitten av november 
men det skadar inte att anmäla sig redan 
nu till Bertil 732 74 32.

Fantastiska Norrland
För reselystna finns ett begränsat antal 
platser till ”KulTurresors” resa till Jokk-
mokk, Jukkasjärvi och Kiruna den 9-11 

februari 2008 med besök på Esrange, 
Icehotellet, Porjus gamla kraftstation 
och mycket, mycket mer. Resan kostar 
6.450:- med flyg till Luleå och inkvar-
tering i ****Grand Hotel Lapland i 
Gällivare. I priset ingår 3 middagar och 
sopplunch i Jukkasjärvi.

Anmälan som vanligt till Bertil 732 74 
32.

My Fair Lady
Göteborgsoperan ger My Fair Lady i vår 
och vi åker med buss till Göteborg den 
16 februari.

Gör en anteckning i almanackan redan 
nu.

BW
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Skrivtolkning har kommit för att stanna
Att sitta långt bak i salen på våra månadsträffar kan upplevas som besvärligt om man 
har nedsatt hörsel.  Ja, ibland var som helst i salen. Det räcker med att föredragshål-
laren vänder huvudet åt sidan ett par sekunder så att talet inte går in i mikrofonen. 
Väsentliga fakta kanske försvinner och åhöraren  tappar sammanhanget.

De som var med på Jarlabankes årsmöte den 20 februari fick vara med om 
premiären på ett nytt system. Ja, systemet är gammalt, men nytt för Jarlabanke. 
Skrivtolkning kallas det  och introducerades av medlemmarna Barbro och Kjell 
Öjheden. Den sistnämnde är en av Jarlabankes revisorer. 

Två tolkar, som avlöste varandra med korta intervall, skrev simultant in allt 
som sades på sina tangentbord. Sekunden senare kom texten på storbild och 
kunde läsas av alla.

Arrangemanget blev mycket uppskattat och Jarlabanke kommer fortsättnings-
vis att i möjligaste mån använda skrivtolkning på sina träffar. Huvudman för 
verksamheten är Tolkcentralen, en organisation inom Stockholms läns sjukvårds-
område.

Underlättar vardagen
Som hjälp i olika vardagssituationer kan den enskilde få en egen tolk, som har 

bärbar utrustning med sig. Till exempel vid besök hos läkare eller tandläkare, vid 
kontakt med myndigheter, vid bröllop, barndop, begravningar och andra tillfäl-
len. Tolkarna är opartiska och har tystnadsplikt. De tolkar rakt av utan att ställa 
frågor eller delta i samtalet.

Det är gratis för den enskilde; landstinget står för kostnaden.
  
Olika tolkningsmetoder
Det finns en rad tolkningsmetoder. Skrivtolkning, som Jarlabanke prövat, är 

den vanligaste när det gäller hörselskadade.
Det finns också handskriftstolkning. Tolken använder då block och penna och 

skriver för hand. 
Mun-Hand-Systemet, förkortat MHS, är ett stöd för avläsning och består av 

18 enkla handrörelser som tillsammans med tydliga munrörelser är ett utmärkt 
sätt att kommunicera.

TSS, som betyder Tecken som stöd för tal, innebär att man lånar tecken från 
teckenspråket, men använder svensk ordföljd. Tillsammans med tydliga munrö-
relser är detta ett bra sätt för avläsning.

forts nästa sida Telefon 08-638 80 70  
www.vitaltour.se

Resor på dina villkor
Vitaltours Trygghetsresor har blivit ett begrepp
bland våra resenärer. Det som värderas högst är;
• Att få sitt incheckade bagage levererat direkt till hotellrummet.
• Att våra erfarna reseledare erbjuder så innehållsrika veckoprogram. 
• Våra noga utvalda hotell, alla med sin egen karaktär och charm.
• Den trevliga gemenskapen bland alla pigga och glada deltagare.

Förutom vårt populära Mallorca kan vi från i höst också erbjuda resor till
Madeira och Lanzarote. Beställ vår nya katalog 07/08!

I SAMARBETE MED

Pris fr 4.595:-
Lanzarote 10/1-08 1 vecka inkl. boka tidigt rabatt. Ev. flygtillägg tillkommer.

Tolkcentralen har också teck-
enspråkstolkar, dövblindtolkar 
och taltjänsttolkar vid tal-, 
röst-och språksvårigheter

Tolkcentralens adress är Reger-
ingsgatan 79, 111 39 Stock-
holm. Telefon  08-406 73 00,  
406 73 24. 

Akut-tolk efter kontorstid: 08-
32 01 00. Tolkarna arbetar vid 
alla tider på dygnet och alla 
dagar under året.

Alve Borg

Med en hastighet av 700 – 900 nedslag i minuten 
skriver de båda tolkarna till höger in allt som 
sägs. Sekunden senare kommer texten på 
storbild och kan läsas av alla.

forts fr föreg sida
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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
BILFIRMA 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
BRÖDBUTIK Gateau 630 09 60
DAGLIGVAROR, LIVSMEDEL SABIS 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
HERREKIPERING Grosshandlarn 732 50 44
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 Heminredning 756 77 65
  RUM 16 756 80 50
KONDITORI Mitt på innetorget 630 09 86
LÄKARE Barnhälsan 756 05 91
  Näsby Parks Husläkarmottagning 544 40 920
MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskola 732 00 59
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 Felice 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 Film Nära 732 63 30

3 timmars fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
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Tisdagen den �� november
Se nästa nummer av Medlemsbladet

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för boende på 
servicehusen samt för funktionshindrade 
medlemmar med följeslagare. 
Programmen finner Du i Jarlabanke-
kalendern på sidan 35.
Ansvarig: Annagreta Hansson, 758 07 31.

Torsdagsträffar 
Torsdagsträffarna kommer hädanefter att äga 
rum på Ångaren i samlingsalen. Samma tid-
punkt som tidigare, således kl 14.00. Första 
träffen blir torsdagen den 13 september, då 
Ulla-Britt Edberg berättar om konstnärer 
och författare i Paris. 
För nästkommande program se Jarla-
bankekalendern på sidan 35.

TrÄFFAr
Månadsträffar
Ombyggnaden av bibliotekshusets hörsal 
kommer att vara klar inför vår första må-
nadsträff. Träffarna blir som tidigare i Biblio-
tekshuset, Hörsalen, Attundafältet 14, plan 
3. Vi börjar som vanligt klockan 13.00.

Tisdagen den �� september
Läkaren och deckarförfattaren Ulf Durling 
berättar om mord bland pensionärer. Läs 
mer på sidan 28.

Tisdagen den �� oktober
Höstmöte.
Före mötesförhandlingarna berättar sjö-
mansprästen Nils-Göran Wetterberg om 
”sjömansprästens baksida”. Berättandet var-
vas med musikaliska inslag tillsammans med 
Jörgen Toresson. Läs mer på sidan 29.

Gåsablot gammal kär tradition
När jarlabankare äter gåsmiddag brukar det vara på Lindholmens gård. Så har det 
varit mer än ett decennium, sedan några år tillbaka tillsammans med  medlem-
mar från TibbleSeniorerna. God mat, trevligt mottagande och vacker miljö gör 
att vi återkommer år efter år.
   Torsdagen den 8 november är det dags för årets begivenhet. Abonnerad buss av-
går från Ångaren kl 16 och från Täby Centrum kl 16.10.  Hemfärden är planerad 
till 21.30.
   Det kostar 530 kronor. Då ingår bussresa, välkomstdrink, svartsoppa, gås med 
tillbehör, äppelkaka med vaniljsås, lättöl/vatten samt kaffe. Vin och andra drycker 
kan köpas på platsen.
   Anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober till Inge-Ma-
ren Behrendt 08-732 45 91 eller Lennart Linse 08-758 98 80.
   Meddela då om du vill stiga på vid Ångaren eller Täby Centrum. Påstigning 
kan efter överenskommelse även ske vid hållplatserna Grindtorp södra, Grindtorp 
norra och Gribbylund södra.
   Avgiften betalar du till SPF Jarlabankes pg 84 85 34-4 senast den 31 oktober.

”FÖRLÅT, JAG HÖRDE INTE”
Träff på kansliet tisdagen den 11 september klockan 9:00.

Vi är många som hör dåligt, uppskattningsvis 600.000 hörselskadade i Sverige. 
Hörapparaten är ett utmärkt hjälpmedel men för många behövs ytterligare stöd. 
För personer med nedsatt hörsel har en teknik utvecklats, ”Tecken som stöd till 
tal (TSS)”. Man lånar enskilda tecken från de dövas teckenspråk till det talade 
svenska språket. 

TSS går ut på att de viktigaste orden i en mening kompletteras med tecken , 
m.a.o. som STÖD till tal. Vill ni veta mer om TSS så träffas vi på kansliet, Eska-
dervägen 40, tisdagen den 11 september klockan 9:00 – 10:30 då vi berättar och 
visar. Om ni sedan tycker att detta är intressant skulle vi kunna starta en nybörjar-
kurs under lättsamma och trivsamma former.

Barbro och Kjell Öjheden 
Telefon: 756 58 24
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För information om lokal, dagar 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, 27 september, 18 
oktober, 8 november och 6 december.
Grupp II: kl 14.00, 4 oktober, 25 okto-
ber, 15 november och 13 december. 
Är Du intresserad ring och tala med 
Margareta Broberg, 732 03 83

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sina träffar 
under hösten 2007, den 18 september, 
den 23 oktober och den 20 november 
och träffarna äger som vanligt rum på 
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40.
Vi börjar kl 17.00
Glas (3 st) torde medtagas.
Kostnad: ca 100 kr/gång.
Tag gärna kontakt med antingen Anne-
Marie Rosell, 758 20 82 eller Irene 
Andersson 758 08 35 för närmare infor-
mation.

Tävlingsbridge Jarlabanke
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
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

Engelsk Konversation - Ny cirkel
För er, som är intresserade av engelsk 
konversation, börjar en ny cirkel tors-
dagen den 20 september kl 10 - 12 på 
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40. 
Vid första sammankomsten diskuterar 
vi upplägget. Man skulle kunna använda 
sig av tidningstexter eller litterära alster, 
fascinerande historia och kulturella och 
sociala företeelser.
Har ni ytterligare förslag, hör av er till:
Iréne Thomson
Eskadervägen 8
183 54 Täby
Tel: 08-756 20 28
Kursavgift, 100 kronor, betalas efter 
kursstart till Jarlabankes Plusgirokonto: 
84 85 34 – 4.

Fransk Konversation
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskader-
vägen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30. 
Önskar Du ytterligare information ring 
Gunilla Thermænius, 756 03 93

Litteraturcirkel I
Lokal: Kansliet. Eskadervägen 40
Tid: kl 14.00 – 16.00, 11 september, 9 
oktober, 13 november och 11 december.
Är du intresserad ring och tala med 
Maidi Lingheim, 792 40 12 eller 
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91

Litteraturcirkel II
Denna cirkel möts en tisdag i månaden 
kl 09.30. 

KUrSEr/CIrKLAr
Respektive ledare informerar om och tar emot deltagaravgifter i förekommande fall

Vi vägrar att ha tråkigt!

UTBILdNING FÖr CIrKELLEdArE I ANHÖrIGGrUPPEr

Anhöriga, som vårdar demenssjuka, behöver stöd i anhöriggrupper. SPF Stockholms-
distrikt inbjuder till utbildning av cirkelledare. 
Utbildningen vänder sig till SPF-medlemmar, som tidigare arbetat som sjuksköterska, 
undersköterska eller har annan erfarenhet av arbete med personer med demens-
sjukdom. Ingen deltagaravgift. Utbildningen äger rum fredagen den 5 oktober kl 
09.30-16.00 i Sandlersalen ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm. Kursledare är 
Margareta Grafström, professor i vårdkunskap och sakkunnig hos SPF.
Anmälan sker till distriktskansliet 720 77 30 eller e-post spfstockholm@telia.com 
senast den  20 september.

SÖK DINA RÖTTER !
GRUNDKURS I SLÄKTFORSKNING HÖSTEN �00�

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

Kursdagar: 22 oktober, 29 oktober, 5 november, 19 november, 26 november, och 
3 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 
Betalas, efter erhållen deltagarbekräftelse, till Jarlabankes postgiro 84 85 34 – 4.

 

LITTErATUrCIrKEL I
I september i år inleder litteraturcirkel I sin femtonde termin med att läsa, presen-
tera och diskutera Carl von Linné, en författare "i tiden". Vår ambition då cirkeln 
startade var att läsa svensk litteratur från olika tidsperioder, växla mellan kvinnliga 
och manliga författare, och mellan olika genrer. Så småningom vidgade vi de geo-
grafiska gränserna, först till Norden, senare ut över världen men fortfarande med 
tyngdpunkten i Sverige. Vi bestämmer vilken författare som skall diskuteras, men 
var och en väljer sedan vilka böcker man vill läsa. Det gör att vi ofta kan jämföra 

fortsätter på sidan 31
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rÖdA KorSETS 
FIXArGrUPP HJäLPER 

TILL MED ENKLARE SAKER!
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 sak 
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

Beställ vår katalog där ni finner alla våra resor
Visingsö - 11/9     780:-
Järnvägar & Whisky, Gävle - 12/9     760:-
Sköna dofter och doftande trädgårdar - 22/9     640:-
Hemlig Resa - 25/9     695:-
Strömsholms Slott & Jazzens Museum - 26/9     645:-
Weekend i Berlin - 4/10     2600:-
Rättviks Marknad - 7/10     380:-
Mårten Gås med Köpenhamn - 9/11     3250:-
Weekend i Köpenhamn med julmarknad - 23/11     2500:-

www.ekmanbuss.se 08-15 95 75

Catering med asiatisk touch
Vi erbjuder fri utlåning av glas 

och porslin vid Cateringuppdrag

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
www.ellatradgard.se

Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86
www.restaurangeskader.com

mån-tors ��-��   fredag ��-��   lör ��-��   sön o helg ��-��  
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Jarladansarna
Att dansa är både nyttigt och roligt. Just 
nu dansar vi Round Dance och Line 
Dance. Vi börjar dansa igen den 10 sep-
tember efter sommaruppehållet.
Välkomna att ha roligt och friskvårda er 
på en gång.
Plats finns för fler medlemmar.
Ring för mer upplysning till Toto Gra-
nath, 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 torsdagen den 
6 september med 2 grupper som tidigare. 
Kontakta Marianne Johansson för ytterli-
gare information, 756 28 05.

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

Jarlabanke golfare
Spelprogram: 
Se vår webbsida http:// jarlabanke.just.nu  
eller ring Per Jödahl 756 23 25

FrISKvÅrd

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

SIM i STIM för �0+
Alla fredagar 08.00-09.30 betalar du en-
dast 25 kr/gång för att ta dig en simtur i 
Tibblebadet. Säsongpremiär den 24 aug.

  Respektive ledare informerar om och tar emot deltagaravgifter i förekommande fall

Hjärt-lungräddning
Vill du gå på kurs i Hjärt-lungräddning 
och luftvägsstopp (HLR)?
Att kunna Hjärt-Lungräddning och hur 
man gör vid Luftvägstopp (när någon 
sätter något i halsen) är oerhört viktigt. 
Man vet aldrig när kunskapen behövs. 
När ett hjärtstopp inträffar är det alldeles 
nödvändigt att det finns någon i närhe-
ten som kan HLR. Det kan vara skillna-
den mellan liv och död.
Inom Jarlabanke kan vi ordna kurser i 
höst för grupper om 5-7 personer. En 
kurs tar ca 2 timmar där vi får teorin och 
övning på docka. Efter genomgången 
kurs får man diplom för sina färdigheter 
inom HLR.
För intresseanmälan kontakta Torbjörn 
Huss 758 79 59, e-post torbjorn.huss@
telia.com

Minigolf på ett golfliknande sätt i Åkersberga
 

Äventyrsgolf är samlingsnamnet på de nya och mer moderna minigolfbanor som växer 
fram över landet just nu. De raka och strama linjerna från klassiska minigolfbanor har 
bytts ut mot mer vidlyftiga hål av allehanda slag. Ofta ser man nu konstgräs som under-
lag, vattenfall, bunkrar, hus och andra hinder på vägen från start till det lilla hålet. Banan 
som finns i Åkersberga här har ett utseende och en speltanke som påminner starkt om 
golfen, men för enkelhets skull är det bara puttern som gäller.
Här finns även restaurang Stekhuset Oxenstierna som serverar grillade köttbitar. Man kan 
äta inne i den 1700 - 1800-tals inspirerade inredningen eller ute på verandan. Därifrån 
kan man sedan hålla utkik och roas av eller lida med andra puttares öden och missöden på 
banan.
Minigolfen finns i området Åkerstorp i västra kanten av Åkersberga.   
På internet: http://www.akersbergaputtingcourse.se/

Bil från Stockholm: 
E18 mot Norrtälje - Tag av väg 276 mot Åkersberga - Innan första rondellen i Åkersberga, 
tag vänster mot Österåkers kyrka, Smedby mm - Kör ca 600 meter tag till höger 
Där hittar du minigolfen bredvid en Ica-affär och mittemot Statoil, parkering kväll och 
helg på infartsparkeringen vid ICA. Vardagar dagtid, planen på andra sidan vägen sett från 
golfen och ICA 
Kollektivtrafik: 
Busshållplatsen 10 meter från minigolfbanans entré 
Roslagsbanan från Tekniska Högskolan mot Österskär, hållplats Åkersberga centrum 
Från Åkersberga centrum tag buss 621, 623, 626, 628 kliv av vid Oxenstiernas väg 
624X och 628X är direktbuss till/från Tekniska Högskolan som stannar precis vid banan
Öppettider:
Alla dagar 1 maj – 30 september, kl.11-20 varje dag 
Under sommarlovet 11 juni – 12 augusti öppet kl. 11-22 varje dag
Telefon för bokning: 540 87 310 
Jarlabanke har specialerbjudande vid gruppspel (20 deltagare) på vardags förmiddagar
Priser:
1 runda Äventyrsgolf 
Vuxna 60:- 
Ungdom och pensionärer 40:- (upp till 13 år och över 65 år)
Jarlabanke gruppspel (minst 20 deltagare på vardag förmiddag) 50:- inklusive kaffe och 
bulle, samt möjlighet att spela flera rundor under förmiddagen. 
Förslagsvis spelar gruppen en inspelsrunda, tar en kaffepaus och sedan fortsätter man med 
en tävling och prisutdelning.
Putter och boll får lånas, men skulle du vilja spela med din egen invanda putter går det 
bra, priset är dock detsamma.
Intresserade av gruppspelserbjudandet kontaktar Torbjörn Huss på e-post adress: torbjorn.
huss@telia.com
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Månadsträff 25 september

Mord i slutna rum och långa banor
Redan i början av sin läkarkarriär började Ulf Durling skriva noveller med ond 
bråd död som tema.  1971 gjorde han en rivstart som romanförfattare. Hans de-
butroman ”Gammal ost” belönades med Deckarakademins debutantpris. ”Ovanlig 
och durkdriven” skrev Sven Sörmark i Aftonbladet, ”en författare som vi säkert får 
behållning av i fortsättningen”.  Andra kritiker var lika positiva.
   Sedan dess har det blivit yt-
terligare fjorton romaner, varav 
en del översatts till andra språk. 
Ulf Durling har fått Expressens 
Sherlock-pris och 1983 fick han 
Deckarakademins pris för årets 
bästa svenska detektivroman 
– "Lugnet efter stormen".
   Hur många som tagits av daga 
i hans noveller och romaner har 
han tappat räkningen på. ”Men 
ett hundratal är det nog”, säger 
han. 
   I en och annan bok kan en 
jarlabankare känna sig riktigt hemmastadd när handlingen fortskrider på olika 
platser i Täby. Ibland i kansliets närområde – Eskadervägen, Fregatten, Centralvä-
gen, Norskogen, apoteket Skeppet.
   - Jag trivs bäst i slutna sällskap, säger Ulf. Förhoppningsvis kommer han att 
trivas i det slutna sällskap som deltagarna i Jarlabankes månadsträff den 25 sep-
tember utgör.  
    Som rubrik på sitt föredrag har han satt ”Mord bland pensionärer”.
   - Jag pratar oftast och helst om nyttan och nöjet med att läsa deckare och om 
spänningens mekanismer och onskans ansikte, säger han. Och jag har naturligtvis 
synpunkter på genren förr och nu, varvid jag i första hand speciellt anpassar mig 
till en äldre publik – till människor som kan tänkas dela mina egna värderingar 
och preferenser. Att torgföra ämnet på detta sätt är för övrigt helt i linje med mitt 
uppdrag som ledamot av Svenska Deckarakademin, att verka för och informera 
om den goda, och moraliskt upplyftande, kriminallitteraturen, säger Ulf Durling.
   Det verkar upplagt för att även det slutna sällskapet kommer att trivas.
   Missa inte tiden! Klockan 13 i bibliotekets hörsal i Täby centrum.

Alve Borg

Ulf Durling

Höstmöte/månadsträff  23 oktober

Sjömansprästens okända vardag
Det finns mycket som besökaren i sjömanskyrkan aldrig ser;  den tuffa delen av 
sjömansprästens jobb.   
Besökaren ser sjömanskyrkan som en oas. Där kan man dricka kaffe, läsa tidning-
ar, gå på gudstjänst, få tips om vad som finns att göra och mycket annat.   
Men, det finns en sida av sjömanskyrkan som besökaren inte ser. Om den sidan 
skall Nils-Göran Wetterberg berätta. Efter att ha varit sjömanspräst i fyrtio år vet 
han vad han talar om. Han berättar om fängelser, mord, uppror, maffian, episoder 
och öden från sina åtta år i Polen, tre år i Väst-Tyskland, tretton år i Baltikum och 
på många andra platser.
Eftersom Nils-Göran också är jazzmusiker med klarinett som huvudinstrument 
varvas berättandet med musikaliska inslag.

   Vid pianot sitter Jörgen Tores-
son. Han är pensionerad f d 
informationschef för sjukvården 
inom Stockholms läns landsting.
   Även Jörgen är  jazzmusiker 
och en mycket anlitad pianist. 
Han har komponerat några 
hundratal melodier med egna 
texter. Åtskilliga har sjungits in 
på skivor av olika artister.
  Förutom att ackompanjera 
kommer Jörgen att ta fram drag-
spelet och sjunga något med 
anknytning till sjömanslivet.
   Det här är ett unikt tillfälle för 
oss jarlabankare att få en spän-
nande inblick i en värld som är 
okänd för de flesta.
   Vi börjar som vanligt klockan 
13 i bibliotekets hörsal i Täby 
centrum

Nils-Göran Wetterberg (t v) och Jörgen Toresson
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- Din Lokala Taxi -
732 02 00

de olika verken trots att var och en av oss oftast inte hinner läsa mer än 1-3 böck-
er.

Vi har haft stort utbyte av deltagandet eftersom urvalet av författare medfört att 
vi ibland läst böcker som inte alla kände till tidigare eller som man inte trott skulle 
intressera. Vi har också lärt känna varandra i gruppen, där alla deltar i såväl presen-
tationerna av författare och deras verk som i diskussionerna där olika uppfattningar 
stöts och blöts. Våra ambitioner beträffande litterära kvaliteter är måttliga, vilket 
gör att vi alla vågar ha åsikter och stå för dem.

Våra möten äger rum i föreningslokalen, Eskadervägen 40 i Näsbypark, på tisdagar 
kl 14.00 - 16.00. Hösten 2007 inleds med Carl von Linné den 11 september, och 
följs av Oscar Wilde den 9 oktober, Fritiof Nilsson Piraten den 13 november och 
Camilla Läckberg den 11 december. 

Vi har utrymme för fler deltagare och skulle vara glada om vi fick fylla upp till 
cirka 15 från nuvarande 11-12.

TRAFIKSÄKERHET

Kära vänner
Ett par månader har gått sen jag fick förtroendet att svara för Trafiksäkerhets-
frågor i styrelsen. Det visar sig vara ett mer omfattande område än jag anade. 
För att komma igång har jag deltagit i en informationsdag hos NTF och plöjt 
igenom flera pärmar som min företrädare Nils-Erik Westman lämnat efter sig 
och är imponerad av hans engagemang och arbete. För att för min del få lite 
struktur på det kommande arbetet har jag gjort nedanstående lista på punkter 
som jag idag tror vara av intresse. Era kommentarer och förslag mottages gärna. 
   1. Etablera kontakter med Täby kommun, TibbleSeniorerna, PRO-föreningen 
       och andra lokala föreningar. 
   2. Följa med vad som händer i för oss aktuella frågor hos NTF, Vägverket och 
       Motormännen. 
   3. Baserat på ovanstående försöka att i enkel och kortfattad form ge information 
       och goda råd som förhoppningsfullt leder till att vi alla klarar oss bättre i 
       dagens ofta rätt intensiva trafik.
 Det börjar nu stå klart för mig att så fort vi lämnar huset där vi bor så är vi trafikanter. 
Vare sig vi går, cyklar, kör bil eller färdas med privata eller kommunala fordon och 
färdmedel så är vi en del av trafiken. Då gäller det att inte bara se upp utan att se åt 
alla håll och gärna även en liten bit in i framtiden. Vi ses i trafiken !

Kaj Ingelman

fortsättning från sidan 23
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En nisch i kursverksamheten
 När man kommer till fritidshuset på våren inser man snabbt att vad det än är 
fråga om, inte är det fritid.
   Två och ett halvt tunnland plus ett område ”75 meter långt och 2 vändtegar 
brett”, som det står i en gammal avstyckningshandling. Där växer otaliga aspar, 
rönnar, en dalecarliabjörk och många månghundraåriga ekar, en med anor från 
westfaliska fredens dagar.
   Det är mycket vackert när alla löv är gröna och sitter på träden. Efter vintern, 
när man kommer dit, sitter de inte längre på träden, de ligger på marken. Drivor 
av blöta, ihopklibbade löv, en gegga som man får vada genom. Fritid . . . ha!
   Men  nu har jag kommit på det. Det gjorde jag förra hösten när det låg kurs-
kataloger bland tvestjärtarna i brevlådan. Det finns ju kurser av alla slag. Kurser i 
jazzbalett, data, knyppling, hönsskötsel och latin. Det är inte mycket det inte finns 
kurser i. Jo, jag hittade ett område. Det finns inga kurser i lövräfsning.
   Vem passar bättre som ledare för en sådan kurs än en person  med min gedigna 
lövräfsningserfarenhet? Och var kan folk bättre lära sig räfsa löv än på ett område 
på  två  och ett halvt tunnland och två vändtegar bevuxet med månghundraåriga 
ekar? Därför ger jag mig in i kursbranschen. Jag blir småföretagare, hyllad av 
Mona Sahlin som en nationens hjälte.
   Det senaste kvartsseklet har två personer årligen räfsat hela området på fyra 
dagar. En enkel reguladetrioperation visar då att åtta personer klarar jobbet på en 
dag. Eller något sånt. Det kan alltså bli en endagskurs med åtta deltagare. Tänjer 
man lite här och där med generösa raster och ett pass om lövräfsningens teori bör 
man kunna pressa in tio deltagare. En kursavgift på 250 kronor låter väl inte dyrt? 
Det ingår ju både kaffe och lunch. Lövbiff.
   Det kan vara lämpligt att starta  första kursen nu till våren. En komposterings-
kurs och en ogräsrensningskurs är också inplanerade.  Längre fram kan verk-
samheten byggas ut med väggskrapningskurs, husmålningskurs, taktätningskurs, 
hängrännerensningskurs, getingutrotningkurs, huggormsförflyttningskurs och 
mördarsnigelavdagatagandekurs.  Ja, allt sådant som fritidshusägaren med åren blir 
fena på.
   Utvecklingsmöjligheterna är oändliga. Ekbackens Trädgårds Kurs Centrum. El-
ler kanske Oak Hill Garden Course Centre är mer gångbart? 
   Men tyvärr fick jag idén några år för sent. Fritidshuset är nu sålt. Därför ligger 
idén för fäfot och överlåts härmed gratis till hugad läsare. Du, som sätter idén i 
verket, ring gärna någon gång och tala om hur det går. 

Alve Borg

Månadens kåseri
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STYRELSEN

Ordförande Vakant
Vice ordförande, Ansv.utgivare
samt Väntjänstansvarig Annagreta Hansson 758 07 31   
2:e vice ordförande samt 
ansvarig för resor Bertil Wijk 732 74 32 bertil.wijk@spray.se  
Kassör samt Försäkringar Ing-Britt Edlund 768 83 10 o.edlund@spray.se
Sekreterare Birgitta Danielsson 758 78 48 birgitta.l.danielsson@telia.com
Utskick, ”Brevduvor” Berit Flenstad 758 18 27 berit.flenstad@bredband.net
Klubbmästare Inge-Maren Behrendt 732 45 91
Medlemssekreterare Gunnar Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Medlemsrekrytering Käthie Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Ansvarig för Friskvård 
samt Datasystem Torbjörn Huss 758 79 59 torbjorn.huss@telia.com 
Ansvarig för Trafiksäkerhet, 
Kontor och Lokaler Kaj Ingelman 756 14 34 kajingelman@hotmail.com

REVISORER

 Rolf E. Ericsson 756 13 83
 Kjell Öjheden 756 58 24

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

 
 Stig Nyholm 756 22 29 st.nyholm@telia.com
 Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com

VALBEREDNING

Sammankallande Monica Höglund 732 64 36
 Gunilla Thermænius 756 03 93
 Anne-Marie Rosell 758 20 82 bjorn.rosell@bredband.net

FUNKTIONÄRER

Annonser och Sponsring Béatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Medlemsregistret Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com
Resor och Teater Paula Lindberg 758 81 12
Torsdagsträffar Marianne Johansson 756 28 05
Bitr Klubbmästare Lennart Linse 758 98 80 ovelennart@bredband.net
Anhörigstöd Maidi Lingheim 792 40 12

Bridge, Språkkurser, Gymnastik, Danser, Vinprovning, Friskvård mm – Se under ”Kurser/Cirklar”

JArLABANKEKALENdErN
Datum Lokal Aktivitet
11/9
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff

12/9
kl 10-14 

Parkeringen vid Rösjön
Svamputflykt
Se sidan 12

13/9
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen
Eskadervägen 5

Ulla-Britt Edberg: "Konstnärer och författare i Paris"

17-19/9
kl 18.00

Cinderella från Stads-
gårdskajen

Mässa och nöjen
Se Medlemsblad nr 3 sidan 13

25/9
kl 13.00

Bibliotekshuset, Hörsalen
Attundafältet 14, 3 tr

Månadsträff  - Läkaren och deckarförfattaren
Ulf  Durling berättar. Se sidan 20 och 28

27/9
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen
Eskadervägen 5

Pelle Palm, fd chef  för Skansens Zoologiska avdelning: 
"Arvet från aporna - frö till framgång"

9/10
kl 14.15

Allégården Väntjänstträff

11/10
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen
Eskadervägen 5

Lennart Svensson berättar om författaren Martin Koch 
och Britt-Marie Skyllberg sjunger hans visor.

14/10
kl 13.00

Tunnelbanestationen
Hornstull, biljetthallen

Konst i tunnelbanan
Se sidan 20

23/10
kl 13.00

Bibliotekshuset, Hörsalen
Attundafältet 14, 3 tr

Höstmöte  -  Sjömansprästen Nils-Göran Wetterberg 
berättar. Se sidan 20 och 29

25/10
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen
Eskadervägen 5

Kerstin Nohrenius visar bilder och berättar om: "Eugène 
vid Napoleons sida".

31/10
kl 13.00

Stockholms Stadsbibliotek
Huvudbiblioteket

Guidad visning av Huvudbiblioteket och dess konst
Se sidan 12

8/11
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen
Eskadervägen 5

Musikkorsord av och med Stig Nohrlander.

8/11
kl 16.00

Buss från Ångaren
Buss från Täby Centrum

Gåsablot på Lindholmens Gård
Se sidan 20

20/11
kl 14.00

Ångaren Väntjänstträff

22/11
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen
Eskadervägen 5

Fd tunnelbaneföraren Johan Fredin-Knutzén (numera 
trafikledare), visar bilder och berättar om sin nyutkomna 
bok "I stadens spår".

27/11
kl 13.00

Bibliotekshuset, Hörsalen
Attundafältet 14, 3 tr

Månadsträff
Se nästa nummer av Medlemsbladet

2/12
kl

Bussresa
1:a advent, Strängnäs Domkyrka och Ulvhälls Herrgård
Se sidan 12

4/12
kl 14.00

Broby gård Väntjänstträff

6/12
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen
Eskadervägen 5

Dr Bernt Blomquist: "Marindoktorn som blev barnläkare
i Täby".
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