
�

Föreningen grundad 1975

Nr 1/08 Årg. 13                      MEDLEMSBLAD                           FEB-APRIL

Foto: Per Nisses

1



� �

Årsavgiften  2008
En person 210:-          Två samboende 400:-
Medlem i annan SPF-förening som vill vara 

vänmedlem hos oss betalar 75:-
   Insättes på PlusGirokonto 84 85 34-4 

Adressändring
Vänligen meddela ändrad adress och 
andra uppgifter av betydelse för vårt 

medlemsregister till kansliet. 

Medlemsbladet nr 2 
Manusstopp 08-03-14
Distribution  08-04-08

Ansvarig utgivare Annagreta Hansson
Layout Per Nisses

Tryckeri Täbykopia AB

hemsidan: http://jarlabanke.just.nu
    epost: jarlabanke@telia.com

Annonsörer

Ella Trädgård 25
Fonus 10
Grosshandlarn 36
Ica Näsbydal 10
Jan Jägholm AB, Fastighetsmäkl  30
KulturResor 13
Näsby Park Centrum 19
Pocketresor 6
Restaurang Eskader 25
Sabis 18
Skandia Liv 2
Täby församling 25
Täby kommun Social omsorg 11
Vi Näsby Allé 24

Innehåll

Kära vänner 4
Vill du hjälpa till  5
Årsmötet - påminnelse 6
Medlemskortet 6
Parkeringsrutiner 7
Att läsa på kansliet 7
Anhörigcenter 8
Påminnelse SPF:s medlemsförs. 8
Anhörigkonsulenten 9
Äldreombudsmannen 9
Transsibiriska järnvägen 14-17
Hur man förebygger förkylning 27 
Brett tema på årsmötet 28
Vår f d man på TV berättar 29
Bevingat 30
SeniorNet 31 
Månadens kåseri 32-33

Resor och utflykter 12-13
   Vin & Sprithistoriska museet? 
   Långresa till USA?
   Resa till Bornholm

Träffar 20
   Månadsträffar
   Väntjänstträffar
   Torsdagsträffar
   Vårlunch

Kurser/Cirklar 21  
   Fransk konversation
   Litteraturcirkel I och II
   Teaterkunskap
   Vinprovning
   Tävlingsbridge Jarlabanke
   Föreläsningar våren 2008

KPR 22-24
Friskvård 26
Styrelsen 34
Jarlabankekalendern 35

Omslagsbilden är del av målning av Uno Vall-

man 1966, ägd och fotograferad av Per Nisses



� �

Kära vänner!
Det ovintriga vinterväder, som råder när 
jag skriver det här i mitten på januari, 
tycks verka som en vitaminspruta för 
mina inhysingar på altanen, koltras-
tarna. Det tycks inte vara någon hejd 
på livsglädjen. Eller har de fått fnatt av 
det uppochnervända vädret?  Om kylan 
smäller till får jag se till att hålla öppet 
vatten i den lilla näckrosdammen efter-
som de tycks vara vinterbadare. Kan det 
vara normalt koltrastbeteende? 

Vi jarlabankare, vinterbadare eller ej, 
har mycket trevligt att se fram emot. 
Till exempel ett antal torsdagsträffar på 
Ångaren och månadsträffar i bibliotekets 
hörsal i Täby centrum. Sammanlagt un-
gefär femton första halvåret, varav en del 
redan ägt rum. Det skall bli trevligt att 
lyssna till den musikaliska underhållning 
som f d tekniske chefen i Haninge kom-
mun tillsammans med chefen för Polar-
forskningssekretariatet svarar för innan 
årsmötesförhandlingarna tar sin början 
tisdagen den 19 februari. Längre fram i 
vår (vad skönt det låter: ”längre fram i 
vår”) får vi besök av Claes Elfsberg och 
Alexandra Charles. Som ett pärlband 
genom vårmånaderna ligger torsdagsträf-
farna på Ångaren. Det traditionsenliga 
musikkorsordet kommer i mars. Läs mer 
om detta och om resor och utflykter 
och andra aktiviteter på olika ställen i 
tidningen.

Från Täby kommun har vi fått ett 
antal meddelandeblad, kompendier och 
rapporter om sådant som berör oss alla 
mer eller mindre. Hela materialet finns 
på vårt kansli där intresserade medlem-
mar kan ta del av det när kansliet är 

öppet tisdagar och torsdagar mellan 
klockan 10 och 12.

För första gången i medlemsbladets 
snart trettonåriga historia ser omslags-
sidan inte ut som tidigare. Flottare med 
färg!?

Detta är sista gången jag skriver den 
här spalten. Det elva månader långa pro-
visoriet är slut i och med årsmötet den 
19 februari då en ordförande skall väljas. 
Den funktion jag fick överta i april 2007 
måste en vice ordförande vara beredd 
på. Jag tror inte att någon är beredd, jag 
var det inte. Under den här tiden har 
jag haft stort stöd av alla i styrelsen, inte 
minst av andre vice ordföranden Bertil 
Wijk, vars långa erfarenhet av styrelsear-
betet i Jarlabanke varit ovärderlig. Jag vill 
också framhålla den tidigare sekreteraren 
Stig Lundqvist, som utan att tveka ryckt 
in där hans breda kunnande behövts

Tack alla!

Annagreta Hansson
Vice ordförande

Vill du hjälpa till och förena nytta med nöje?
SPF Jarlabanke är en stor förening med många medlemmar där det finns mycket som 
skall göras och skötas. Medlemmar med olika kunskaper och intressen har chansen 
att träffas och samtidigt göra betydelsefulla insatser. Det behövs många hjälpande 
händer av såväl män som kvinnor. 

Marktjänst
Just nu behöver vår klubbmästare hjälp med marktjänsten vid våra månadsträffar i 
bibliotekets hörsal eftersom vi i fortsättningen själva får stå för kaffekokning, duk-
ning, ställa upp bord och stolar etc. Ju fler vi är, desto lättare flyter arbetet och desto 
roligare har vi. Är du intresserad så ring till vår klubbmästare Inge-Maren Behrendt 
tel 732 45 91 för närmare information.

Hjälpa till som brevduva? 
Vårt medlemsblad kommer ut 5 gånger per år och distribueras till stor del till med-
lemmarna av s.k. brevduvor. Medlemsbladet går ut till nästan 800 hushåll och med 
hjälp av brevduvorna har vi kunnat hålla nere våra portokostnader. Täby är indelat 
i brevduveområden, som hänger ihop med postnumren. Det vill säga att duvan har 
ett begränsat utdelningsområde. Som brevduva får du chansen till motion samtidigt 
som du gör en stor insats. Föreningen bjuder alla brevduvor till en vårlunch, som 
tack för hjälpen. Just nu behövs brevduvor i Vallabrink, Skarpäng, Täby kyrkby samt 
bebyggelsen kring Näsby Slott.
Närmare information lämnas av Berit Flenstad tel 758 18 27.

Medlemsbladet
Vi har en liten redaktion, som sammanträder tre gånger före utgivningen av ett num-
mer. Redaktionen behöver utökas och vi undrar om det inte finns någon redaktör, 
redaktions-sekreterare eller någon som är intresserad av tidningsarbete i allmänhet 
som kan komma med i vår redaktionskommitté. Vi kan inte erbjuda något arvode 
men det blir lite trivsam gemenskap i stället. Är du intresserad så ring till någon av 
oss i styrelsen exempelvis Bertil Wijk 732 74 32.

Bertil Wijk

TRAFIKSÄKERHETSTIPSET
HÅLL GENERÖSA AVSTÅND!
Det tar längre tid och vägsträcka att stanna än du tror.
Om du tvärbromsar ökar risken att bli påkörd bakifrån. 
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ÅRSMÖTET - PÅMINNELSE

Årsmötet �008 äger rum tisdagen den 
19 februari 2008 kl 13 i Bibliotekshu-
sets hörsal, Attundafältet 14, plan 3 

Årsmötesförhandlingar enligt stad-
garna.

Årsmöteshandlingar (föredragnings-
lista, verksamhetsberättelse samt re-
sultat- och balansräkning) kommer att 
finnas tillgängliga på kansliet fr.o.m. 
den 12 februari 2008.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 5 februari 2008. 

Enligt traditionen bjuder föreningen 
på kaffe i anslutning till mötet

MEDLEMSKORTET I SPF – 
KLISTERMÄRKE FÖR 2008

Som bilaga till detta medlemsblad finns 
ett klistermärke för ditt medlemskort i 
SPF. För sammanboende, som har var 
sitt medlemskort, finns ytterligare ett 
märke att hämta på vårt kansli. 

Kansliet har öppet tisdagar och torsda-
gar kl 10 – 12. 

Vi kommer också att ta med märken 
till våra månadsträffar och andra sam-
mankomster.

PARKERINGSRUTINER !

Från 1:a januari 2008 kommer 
det att bli svårare att parkera 
vid vårt kansli Eskadervägen 
40. 

Tidigare har vi kunnat parkera 
i mitten av den stora parke-
ringen i det övre planet fram-
för Eskadervägen 36-38. 

På grund av olämpliga parke-
ringar har nu bostadsrättsför-
eningen, där vi hyr, beslutat 
anlita CarPark för bevakning 
av parkeringsplatserna. 

Överträdelse av parkeringsför-
budet kostar 500:- på fören-
ingens tomtmark samt 500:- 
om man ställer sig på förhyrd 
parkeringsplats utan tillstånd.

Fria parkeringsplatser finns nu 
endast på Eskadervägens övre 
del, rondellen intill Ångaren 
samt vid Näsby Parks cen-
trum.

ATT LÄSA PÅ KANSLIET

På Jarlabankes kansli Eskadervägen 40 
finns en del nyinkomna skrifter. 

Intresserade medlemmar kan ta del av 
dem på kansliets öppettider tisdagar 
och torsdagar kl 10 – 12.

• Kommunchefens förslag till verk-
samhetsplan 2008. Täby kommun 
2007-08-20. 

• Förslag avseende taxa inom äld-
re- och handikappomsorgen samt 
LSS-verksamheten i Täby kommun. 
Tjänsteutlåtande från Täby kommun 
2007-11-08.

• Aktuellt på äldreområdet 2007.  Sve-
riges Kommuner och Landsting.

• Öppna jämförelser 2007. Äldre-
omsorg. Sveriges Kommuner och 
Landsting.

• På väg mot FoU Nordost Äldre.  
Rapport från FoU Nordost Äldre i 
samarbete med Stockholms läns Äld-
recentrum 2007:17.

• Hemtjänst, servicetjänster utan 
behovsprövning och hushållstjänster. 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen 
september 2007.
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Adressen är: Ångarens Äldreboende,      
Eskadervägen 5 i Näsby Park
Telefon: 732 44 15 
Välkommen!                               

Information om Anhörigcenter kan du 
också få genom att kontakta Anhörig-
konsulenten, Boel Edbohm, telefon: 
768 99 81.

Anhörigcenter
Besök kommunens Anhörigcenter! 
Torsdagar från kl ��.00.
   

Täby kommun har en mötesplats för 
dig som vårdar eller har omsorg om en 
anhörig eller närstående. 
Här kan du få information om vart du 
kan vända dig i olika ärenden när det 
gäller äldreomsorg eller andra frågor 
kring din situation samt knyta kon-
takter med andra.
Du kan få träffa biståndshandläggare 
eller anhörigkonsulent. 
Ofta finns där också någon inbjuden 
person som informerar om särskilda 
frågor.

PÅMINNELSE OM SPF:S MEDLEMSFöRSäkRINgAR

Livförsäkring
Inom 6 månader från att du blivit medlem i SPF och om du då är mellan 60 och 
70 år, kan du teckna en livförsäkring på ett eller ett halvt prisbasbelopp. Må-
nadskostnad för en livförsäkring på ett halvt prisbasbelopp är 43:- och kostnaden 
för ett prisbasbelopp är 86:- (2007). Du får ej vara inskriven för sluten vård.

Olycksfallsförsäkring
 Som medlem i SPF kan du oavsett ålder teckna en olycksfallsförsäkring men 
försäkringsbeloppet är relaterat till ålder. Månadskostnaden är 21:- (2007).

Mötesförsäkring
Mötesförsäkring ingår i medlemsavgiften och gäller olycksfall då du deltar i SPF-
möte och vid resa till eller från möte eller deltar i annat arrangemang som an-
ordnas av SPF-distrikt eller SPF-förening. Försäkringen gäller även vid oavlönad 
hjälp s.k. Väntjänst förmedlad genom SPF- förening
Försäkringsfrågor besvaras av SPF förbund tel 08-692 32 50. Mer information 
om försäkringar och villkor finns hos Skandia http:www.skandia.se/spf

Anhörigkonsulenten
Om någon anhörig/närstående behöver 
din hjälp för att vardagen skall fungera, 
kan du kontakta anhörigkonsulenten 
som kan ge dig:
 

• Information om olika stödformer i 
kommunen.
• Information om tex. föreläsningar 
och temadagar.
• Råd och stöd i olika anhörigfrågor.
• Enskilda stödsamtal. Du får tillfälle 
att i lugn och ro beskriva dina tankar 
och känslor kring din/er livssituation, 
för någon som har tid att lyssna.
• Anhöriggrupp, i gruppen ges tillfälle 
för råd, stöd och erfarenhetsutbyte. 
”Skönt att få träffa personer som förstår 
vad man menar och känner, utan att 
behöva förklara en massa,  att kunna 
koppla av och skratta tillsammans”
”Tänk att man kan få träffa andra som 
också har erfarenhet av att vara anhörig 
till en demenssjuk person”

Ny anhöriggrupp startar under februari 
2008. 

Anhörigkonsulent i Täby är Boel Ed-
bohm, telefon 768 99 81. 

Äldreombudsmannen
Sedan några år tillbaks har Täby kom-
mun en äldreombudsman.  

Äldreombudsmannen är till för dig som 
är äldre eller för dig som är anhörig. 

Du kan vända dig till äldreombuds-
mannen för att få information, stöd 
och rådgivning i frågor som rör äldre-
omsorgen i Täby kommun.  
 
Äldreombudsmannen kan också tala 
om vilken myndighet som har ansva-
ret över din fråga. 

Lämna gärna dina synpunkter på äld-
revården i kommunen. 

Alla synpunkter samlas in för att se 
vilka områden som kan förbättras. 

Äldreombudsmannen i Täby kommun 
heter Eva Kohl.  Du kan kontakta 
henne på telefon: 768 99 66.
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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 hjälpbehovet 
uppstår känns det 
tryggt att veta att 
kommunens hem-
tjänst kan erbjuda 
stöd och hjälp

Hemtjänsten i Täby kan erbjuda dig hjälp i hemmet, efter biståndsbeslut.
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 med 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 93 82.

Södra/Västra, norra Täby:
Ellagård, Skarpäng, Näsbydal, Roslags Näsby, Ensta, Vallatorp, Erikslund, Vis-
inge, kullagränd seniorboende, Lahäll, grindtorp, Täby kyrkby, tel 768 93 31.

Näsby Park:
Näsby Park tel 732 41 06.

Ångaren:
Ångarens seniorboende, tel 732 41 06.



�� ��

RESOR OCH UTFLYKTER

För sex år sedan gjorde vi ett besök på 
Systembolagets museum på Kungsträd-
gårdsgatan i Stockholm och då är det 
väl lämpligt att vi kompletterar våra 
kunskaper på Vin & Sprithistoriska 
museet? Följ med på en lustfylld rund-
vandring genom museet för att bekanta 
oss med svenska dryckesvanor genom 
tiderna. Varför drack man så mycket 
punsch kring sekelskiftet och varför höll 
svenskarna på att supa ihjäl sig under 
1800-talet? 

Vi får en timslång guidad tur bl.a. 
med ett besök i K.A. Nydahls vinhandel 
där August Strindberg var kund. Vi får 
också lukta på mer än 50 olika vin- och 
likörkryddor på museets doftorgel.

Museet ligger på Dalagatan nr 100 
och är öppet för oss tisdagen den 18 
mars kl 13.00. Enklast åker man tun-
nelbana eller buss till Odenplan och 
därefter går man Dalagatan c:a 600 m 
nästan ned till Norra Station. Det finns 
också andra bussmöjligheter. Inne på 
museet finns ett litet kafé samt museibu-
tik (dock ej vin och sprit). Anmälan som 
vanligt till Bertil Wijk tel 732 74 32. 
Avgift 60:-

SPF Stockholmsdistriktets planerade 
resa till Australien genomfördes under 
november 2007 i Jambo Tours regi. 
Resan blev snabbt övertecknad trots det 
höga priset och därför finns nu planer 
på att göra en långresa till USA med 
samma researrangör. Resan kommer att 

äga rum under september 2008 och pri-
set blir c:a 43.000:-. Reslängd 21 dagar.

Transporterna i USA sker med buss 
och inrikesflyg. Resan startar i New York 
och avslutas i Los Angeles. Under resans 
gång besöks Washington DC, Chicago, 
Bishop-Hill, Davenport, Minneapolis m 
fl platser. Detaljerat program skickas till 
intresserade genom SPFs kontakt-per-
son Lars Roxtorp tel 070-646 91 33.

SPF Stockholmsdistrikt erbjuder oss 
också en resa till Bornholm den 4-7 
september 2008. 

Första dagen på Bornholm ägnas åt 
norra delen av ön med besök bl.a. på 
den stora borgruinen Hammershus, lun-
dabiskopens säte på 1200-talet. Dag 2 
ägnas åt Bornholms södra del med besök 
på öns högsta! punkt, Rytterknägten, c:a 
160 m.ö. h. Färden går vidare till Nexö, 
som är Bornholms näst största stad och 
fiskehamn och därefter till sydligaste 
punkten Dueodde med ett gigantiskt 
flygsandsområde med kritvit kvartssand. 

Resan sker med buss med avgång från 
Cityterminalen och kostar 4 195:- per 
person. Enkelrumstillägg 690:-. I resans 
pris ingår buss, färja ToR, boende på 
hotell Ryttergården i Rönne 3 nätter, 3 
frukostar, 2 luncher dag 1 och 4, 2 tre-
rättersmiddagar på hotellet, enklare mid-
dag ombord på färjan samt lokalguide 2 
dagar på Bornholm.  

Utförligt program kommer att med-

delas i kommande nummer av medlems-
bladet.

En resa till Bornholm i maj -08 utan-
nonserades av Stockholmdistriktet men 
blev emellertid snabbt övertecknad. In-
tresserade bör därför snarast anmäla sig 
till Bertil tel 732 74 32 då platsantalet är 
begränsat. Teknisk arrangör: Resekompa-
niet, Eskilstuna. 

                                                    BW

Vinteren
Den fjärde tid är vinteren, 
som är kall och våt, då växer 
den fuktighet i människan, 
som kallas flegma. Uti denne 
tid är hete ting gode att 
bruka, och vad som är kryd-
dat med örter, man äter och 
dricker då mer än som om 
sommaren, då är maten he-
tast och maten fördöves och 
smältes bäst.  Fåglar och vil-
lebråd äro då goda att bruka, 
man må väl ock bruka låta 
åderslå.
                                                
              (Ur Bondepraktikan)

Ingen regel utan undantag,
med undantag för regeln
”ingen regel utan undantag”,
vilket undantag bekräftar regeln.
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Transsibiriska järnvägen

Den som gör en resa har alltid något att berätta finns ett talespråk som säger. Vi, Ulla 
och jag, gjorde i augusti 2007 en resa med transsibiriska järnvägen från Moskva till 
Beijing.

Vi flög till Moskva och bodde där under två nätter i ett av de stora hotellen från 
olympiaden 1980. Under dagarna där hann vi med att göra en båtfärd på Moskva-
floden och fick se stora delar av stan från vattensidan. Vi hade en rejäl värmebölja 
och Röda Torget kunde vi knappast gå ut på utan höll oss på varuhuset Gum som 
utgör ena långsidans bebyggelse. Kreml med regeringsbyggnader, kyrkor och museer 
besökte vi också. 

Sent på eftermiddagen tredje dagen trängde vi oss fram till det tåg som de kom-
mande fyra dygnen skulle bli vårt ”hem”.  Vi hade en egen kupé och delade tvätt och 
dusch med nästa kupé. Toalettbestyr fick skötas i ändarna av vagnen i utrymmen 
gemensamma för 16 kupéer. I varje vagn fanns en samovar, med kokhett vatten, som 
värmdes från ett angränsande utrymme med ved, kol eller skräp från resenärerna. 
Varje vagn hade en eller två ”värdar” som skötte om detta. De såg också till  rese-
närerna, låste våra kupéer när vi lämnade dem för mat eller stationsuppehåll samt 
städade.

I och med att vi lämnade Moskva på kvällen hade vi hunnit ut i glesbefolkade trak-
ter nästa dag. Vi färdades genom ett flackt landskap med mycket björkskog, då och 
då avbrutet av odlingar och provinsstäder. Livet ombord på tåget delades in av matti-
der, frukost, lunch och middag med marsch genom åtta vagnar för att nå restaurang-
vagnen. Dessa långdistanståg går hela tiden inom Ryssland efter Moskva-tid, vilket 
innebar att vi fick mat tidigare och tidigare för varje dag i förhållande till den verkliga 
lokala tiden. Sista dagen skedde dock en justering till omgivningen. I Mongoliet och 
Kina levde vi efter deras lokala tid.

Järnvägen är elektrifierad, väl underhållen och med dubbelspår. På varje kilometer 
finns en tavla längs spåret som talar om avståndet till Moskva. Vi kom väl upp i något 
över 6000 km. Var eller varannan timme mötte vi godståg med 50-60 vagnar och 
motsvarande måste ha följt oss åt vårt håll. Så järnvägen fyller ett stort behov av att 
transportera varor genom landet.

Tiden ombord fördrevs med umgänge med de andra resenärerna, pulverkaffe med 
hett vatten från samovaren och läsning då det händelsevis inte passerade något av in-
tresse på utsidan. Någon gång per dygn gjorde tåget uppehåll och flertalet passagerare 
klev ner på perrongerna för att röra på sig. Många som inte hade mat med i biljetten 
skaffade sig proviant dag för dag. I god tid före avgång tvingades vi ombord på tåget 
av vagnsvärdarna som inte ville ha några eftersläntare som försenade vidarefärden.

Sista dagen genom Ryssland blev den mest omväxlande då vi passerade längs Baj-
kalsjöns södra kant och sen vek av mot sydost genom kuperat landskap mot Mongo-

liet.
Väl framme i Ulan Bator fick vi uppleva ett land präglat av Djingis Kahn som är 

den store förgrundsfiguren. Han levde 1167 – 1227.  Överallt finns han som staty, 
väggmålning eller dekoration på bergssidor. På väg ut till våra ”jurtor” (tält) passerade 
vi en blivande turistfälla. Man håller på att färdigställa en 80 meter hög ryttarstaty av 
Djingis Kahn i rostfritt stål blank som välputsat silver. Med hiss ska man kunna ta sig 
upp till och ut i kanten på sadeln för att sen längs manen ta sig fram till hästhuvudet 
och därifrån njuta av utsikten övre det böljande gröna landskapet. Nedanför blir det 
hotell och restauranger i form av ”jurtor”. När vi kom dit hade vi åkt i en timme på 
asfalterade men dåliga vägar. Sen fortsatte vi ytterligare tre timmar över gräsmarker. 
Tolv mil tog 4 timmar. Vi passerade små grupper av ”jurtor” bebodda av mongoler 
som inte kunde ha alltför goda inkomster på sin boskapsskötsel men ändå hade både 
bil och parabolantenn utanför bostaden samt solceller eller vindkraftverk. 

De ”jurtor” vi bodde i hade inga bekvämligheter förutom drägliga sängar med mas-
sor av kraftiga filtar, kallvatten ur en liten behållare ner i en liten vask som sen tömdes 
i en hink, en plåtkamin, två små pallar, ett litet bord och ett stearinljus. På kvällarna 
kom en flicka och tände på i kaminen och sen fick vi elda själva så att det var varmt 
och skönt när det var läggdags.  På morgnarna kom flickan tillbaka och tände en 
morgonbrasa så att vi kunde stiga upp i dräglig temperatur. Det var minusgrader på 
nätterna. Köket hade öl och vatten i kylskåp men lagade maten över vedspis. Totalt 
var vi 32 personer i sällskapet som fick våra huvudmål serverade i en stor ”jurta”. 

I Ulan Bator besökte vi bl.a.ett buddistiskt kloster med stora Buddastatyer men 
också många bönerullar, som besökarna snurrade på samtidigt som de bad en bön.

Resan fortsatte mot slutmålet Bejing. Ett dygn tog denna del av färden och vi fick 
då del i en fyrbäddshytt med sämre standard. Nu for vi genom Gobiöknen och fick 
in delar av ökensanden i kupéerna. Så småningom kom vi in i bergigare trakter med 
snabb färd genom dalgångar och delvis i tunnlar. En skymt av den långa muren fick 
vi också. 

Redan första eftermiddagen besökte vi Himmelska Fridens Torg. Det är en impone- 
rande plats inramad av stora byggnader på långsidorna dels för kongressen (rymmer 
10.000 personer) dels för det stora nationalmuseet, som nu på en stor tavla visar ned-
räkningen sekund för sekund inför olympiaden (invigningen är 2008 8/8 kl 18.08, 
så mycket 8-or som möjligt! 8-an är en tursiffra). Avgränsningen åt tredje hållet är 
mausoleet med Mao och åt fjärde muren och portarna in till förbjudna staden.

Förbjudna staden vandrade vi igenom och såg många vackert färglagda byggnader 
med intressant inredning. Minggravarna, där en är utgrävd, besökte vi. Den Kine-
siska Muren klättrade vi på och imponerades av dess slingrande sträckning genom 
landskapet. En kortare tur med cykeltaxi gjorde vi genom ännu kvarvarande gråa 
hutonger. De starka färgerna var förbehållna kejsaren och hans palats. Vi besökte ett 
äldre pars hem och fick se hur de levde. Toalett fanns inte alls utan man utnyttjade 
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allmänna inrättningar längs gatan. Trots vissa brister är de ännu kvarvarande hutong-
erna mycket eftertraktade och kostar därefter.

Vi var också i en barnstuga med 200 barn och 50 personal. Det var slitet men inne-
höll många pedagogiska leksaker för barnen som syntes väl sysselsatta och tillfreds.

På alla större orter längs resan gavs det rika tillfällen att shoppa. I Moskva  nämnde 
jag Gum. I UlanBator fanns ett stort statligt varuhus och i Bejing var det bara att 
välja.

Så fort vi klev av en buss strömmade det till försäljare av olika slag. Framför allt i 
Bejing gällde det att pruta även i lokaler som kan betraktas som varuhus. Helt nära 
vårt hotell i Bejing fanns på kvällarna massor av varustånd som sålde skorpioner, 
bläckfiskar, ormar och många andra sorters ”ätliga” produkter. Tillagningen skedde 
efter hand som kunderna bestämt sig. Vi avstod från dessa rätter!

Bejing och omgivningarna präglades av den allmänt goda konjunkturen men också 
av den kommande olympiaden. Olympiastadion det s.k. Fågelboet  skymtade vi bara 
på avstånd. Det verkar som man rustar upp alla gamla monument, bygger ut infra- 
strukturen och bygger nya bostäder överallt. Inte så konstigt om den gamla staden 
med sina envåningskåkar i ”hutongerna” försvinner mer och mer för att ge plats för 
25-våningarshus i stora grupper.

Bilar och bussar är av allra senaste modell. Tunnelbanorna är nya och fräscha. Allt 
tycks gå för fullt så att det mesta fungerar den 8/8 08.

Hem flög vi via Köpenhamn till Arlanda efter en delvis avslappande delvis intensivt 
aktiv resa. 

Lennart Linse

Vy från tågfönstret

Röda Torget i Moskva

Djingis khan-staty under 
uppförande

Marmorbåt i konstgjord sjö vid 
kejsarnas sommarpalats
Byggd till sjösjuk kejsarinna i 
slutet av 1800-talet
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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 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 och SUSHI Mitt på innetorget 630 09 86
LÄKARE Barnhälsan 756 05 91
  Näsby Parks Husläkarmottagning 544 40 920
MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskola 732 00 59
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

3 timmars fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
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att kunna parkera utefter muren utanför 
Ångaren. Ring mig i så fall kvällen före, 
så delar jag ut tillstånd vid ingången. 
Marianne Johansson 756 28 05.
Torsdagsträffarna sker i samarbete med 
Vuxenskolan.
Alla pensionärer är välkomna, du 
behöver inte vara medlem i Jarlabanke. 
Träffarna inleds alltid med kaffe och 
dopp kl 14.00 följt av någon program-
punkt. Kostnaden är 25 kronor vare sig 
du är medlem eller ej. Nästa träff är den 
14 februari då Yrsa Stenius berättar om 
Jussi Björling. För kommande träffar se 
programmet på sidan 35.

Vårlunch den 20 maj
Vårlunchen blir på restaurang Eskader i 
Näsbyparks centrum kl 14.00. Se nästa 
nummer av Medlemsbladet.

TRÄFFAR

Månadsträffar
Träffarna blir som tidigare i Biblioteks-
huset, Hörsalen, Attundafältet 14, plan 
3. Vi börjar som vanligt kl 13.00.

Tisdagen den �� februari – Årsmöte
Före årsmötet blir det musikunder-
hållning med Olle Alvarson, sång och 
Anders Karlqvist, piano. Temat är 
scenisk musik genom århundradena från 
Händel till Benny Andersson och Björn 
Ulvaeus. Läs mera om detta på sidan 28.

Tisdagen den �� mars
TV-profilen och tidigare tittarombuds-
mannen Claes Elfsberg berättar om 
public service och om sitt arbete. Se 
också sidan 29.

Tisdagen den �� april
Vi får besök av Alexandra Charles från 
1,6 miljonerklubben. Mera om detta i 
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
Träffarna sker numera på Servicehuset 
Ångaren (samlingssalen). Är du bilbu-
ren, behövs det parkeringstillstånd för 

KURSER/CIRKLAR

Fransk Konversation
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskadervä-
gen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30 och 
började den 30 januari. Anmälan i förväg till 
Gunilla Thermænius, 756 03 93

Litteraturcirkel I
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Tid: kl 14.00 – 16.00, 26 februari, 18 mars, 
29 april och 27 maj.
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. 
För information om lokal, dagar och pro-
gram 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, 14 februari, 
13 mars och 17 april 2008.
Grupp II: kl 13.00, 21 februari, 
27 mars och 24 april 2008.
Är Du intresserad ring och tala med 
Margareta Broberg, 732 03 83.

Vinprovning
Vinprovargruppen fortsätter sina träffar 
under vintern/våren 2008, den 12 februari, 
den 11 mars, den 8 april och den 6 maj.
Träffarna äger som vanligt rum på 
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40. 
Vi börjar kl 17.00
Glas (3 st) torde medtagas.
Kostnad: ca 100 kr per gång

Tag gärna kontakt med antingen 
Anne-Marie Rosell, 758 20 82, eller 
Irene Andersson, 758 08 35, 
för närmare information.

Tävlingsbridge Jarlabanke
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
Måndagar kl 13.00
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

Respektive ledare informerar om och tar emot deltagaravgifter i förekommande fall

Samhället och de äldre - 
Föreläsningar våren 2008
Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med 
ABF, SV, PRO och SPF
Entré: 20 kr för SPF- och PRO- medlem-
mar (visa medlemskort), övriga 40 kr.
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 
Tid kl 13:30 – 15:00 

Den �� februari: Förebyggande 
hembesök – vad tycker de äldre?
Alla 75-åringar i Stockholms län kommer 
under 2008 att erbjudas hälsosamtal med 
sin distriktssköterska. Vad vi vet i nuläget 
om vad dessa förebyggande insatser ger 
för resultat och vad tycker 75-åringarna 
om hälsosamtalen? 
Föreläsare: Fil dr Anita Karp.

Den �� april: Senaste nytt om 
forskningen om demenssjukdomar.
Hur kan man förebygga och behandla 
demenssjukdomar? De senaste rönen om 
livsstilsfaktorer och metoder för behand-
ling.
Föreläsare: Docent Miia Kivipelto.
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KPR  - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
�. KPR i Täby
* är en kanal till och från socialnämnden
* ska samla in de äldres synpunkter och erfarenheter
* ska informera sig och sprida information om aktuella frågor
* ska följa förändringen i efterfrågan av samhällets service
Kommunala pensionärsrådet har en rådgivande och informerande funktion. 

Pensionärsrådet är ett till socialnämnden rådgivande organ. Riktlinjer för kommu-
nala pensionärsrådet är förnyade under 2007 och finns publicerade på kommunens 
hemsida.

�. Ledamöter
Rådets sammansättning finns offentliggjord på kommunens hemsida inkl. kal-

lelser, protokoll m.m. Socialnämnden utser två eller tre representanter varav en skall 
vara ordförande i rådet. För 2007-2010 utsågs Thomas Nilsonne(m) till ordförande. 
Övriga två ledamöter från socialnämnden är Ulf Brynell(s) och Lena Dahl(fp). SPF 
Tibbleseniorerna har 3 ordinarie ledamöter och SPF Jarlabanke har 2 ordinarie 
ledamöter och 1 ersättare. PRO Täby Näsby har 1, PRO Täby Centrum har vardera 1 
ordinarie ledamot och PRO Täby Kyrkby 1 ersättare. 

Rådet har inom sig utsett en referensgrupp som inför socialnämndens månatliga 
möten träffar socialchefen Lisbeth Sämå och berörda tjänstemän. Referensgruppen 
består av en person från varje förening som ingår i rådet.

�. Vinterväghållning
* Ett informationsblad om Vinterväghållning inom Täby Kommun har tagits fram 

av kommunen och entreprenören NCC. Detta finns att läsa på kommunens hemsida. 
Kort kan sägas att snöröjningen genomförs först på gator med genomfarts- och kol-
lektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och allmänna kommunikationer. 
På större trafikleder och bussgator påbörjas röjningen vid 2-3 cm snö. På gångstråk 
till tåg, bussar och skolor vid 4-5 cm snö och på övriga vägnätet vid c:a 7 cm snö. 
Den huvudsakliga snöröjningen skall vara avklarad inom ett dygn. Kompletterande 
röjning på bostadsgator m.m. inom 3 dygn. På gator med två gångbanor röjs normalt 
den med belysning. Halkbekämpning med saltlösning används för att öka trafiksäker-
heten och i förebyggande syfte. Återhållsamhet med saltet är påbjuden. Övriga gator 
och vägar “sandas” med krossat stenmaterial, flis, grått till färgen.

Totalt 25 mil gator och vägar samt 9 mil gång- och cykelvägar. NCC förfogar över 
c:a 35 inhyrda plogbilar och traktorer.

Sand till gångbana/fastighetsinfart kan avhämtas (hinkvis) vid upplaget på Fogde-
vägen 6. Äldre och funktionshindrade kan få hjälp av NCC med snöskottning/sand-
ning mot en ersättning av 1400:-/år. Närmare upplysningar på tel: 08-768 95 36.

Synpunkter på snöröjning/sandning kan framföras på telefon 08- 768 96 86 eller 
08-768 90 32 på dagtid.

�. Väntelista för särskilt boende
Vi får varje sammanträde väntelistor rörande läget för de som begärt särskilt bo-

ende. Senast hade 5 sökande väntat mer än 3 månader på boende. Samtliga har dock 
tackat nej till erbjudande och avvaktar därför bättre anbud. I övrigt väntar c:a 26 
sökande på beviljat boende varav 9 på korttidsboende.

�. Information om äldre- och handikappomsorgen
En broschyr - med tydlig information om vad som gäller och vad man kan för-

vänta sig - är under framtagande. Informationen finns även på kommunens hemsida 
med länkar till de utförare som har egna hemsidor men den skall bli bättre och mer 
informativ. Broschyren är tänkt som ett komplement för dem som inte har tillgång 
till dator och ej kan nå hemsidorna.

�. Äldreombudsmannen
Täby kommun har sedan 2005 en äldreombudsman som samtidigt är central 

MAS(Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Hon heter Eva Kohl och kan nås på tele-
fon 768 99 66 eller på epost aldreombudsman@taby.se. Vid senaste sammanträdet 
2007-12-11 rapporterades en relativt låg samtalsfrekvens (c:a 170/år) och att enstaka 
klagomål framförts på mathållningen. Läget ser sålunda ut att vara tillfredsställande. 
Eva Kohl upplever att man fortfarande på många händer inte känner till henne men 
att läget blivit något förbättrat efter annonsering i lokalpress och medlemsblad hos 
pensionärsföreningarna.

�. Förstärkt stöd till anhörigvårdare
Kommunen har genomfört 2 utbildningsresor för anhöriga till Spanien. Dessa har 

blivit mycket uppskattade. Nu har Täby kommun ansökan liggande hos länsstyrelsen 
om stimulansmedel för att i samverkan med olika partners utveckla stöd till anhöriga, 
som hjälper och vårdar närstående. Ansvarig hos kommunen är Boel Edbohm.

�. Taxa inom äldre-och handikappomsorgen
Efter utredning har nya taxor fastställts. Observera att det s.k. förbehållsbeloppet 

fortfarande är styrande för hur mycket avgifter kommunen maximalt kan ta ut från 
en enskild. Lagar och förordningar är komplicerade och regeln att kommunens avgif-
ter skall vara baserade på självkostnadsprincipen är inte lätt att kontrollera. Avgifterna 
har stigit en aning sedan de legat fast i flera år. Avgifterna indelas nu i fyra grupper 
mot tidigare sex. Avgifterna finns publicerade på kommunens hemsida. Avgiften spe-
cificeras också av biståndshandläggaren i samband med beviljande av bistånd. Frågor 
kan besvaras av Marie Björkman på 070-428 93 69 eller epost marie.bjorkman@telia.
com.

8. Avgiftsfri hjälp � tim/månad
Kan sökas hos socialtjänsten om man fyllt 80 år. Ansökningsblankett kan rekvireras 

per telefon eller skrivas ut via kommunens hemsida. 
�. Information
Ett antal offentliga utredningar/rapporter finns på Jarlabankes kansli: 

forts nästa sida
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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

forts KPR  - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

Sveriges Kommuner och Landsting:Aktuell på äldreområdet 2007, Öppna jämfö-
relser 2007(mellan kommunerna) 

Äldrecentrum: På Väg Mot FoU Nordost Äldre
Socialstyrelsen: Hemtjänst, servicetjänster utan behovsprövning och hushållstjänster.
Täby Kommun: Kommunchefens förslag till Verksamhetsplan 2008.

Detta var ett koncentrat av årets viktigaste frågor. Vi kommer att rapportera en till 
två gånger per år eller vid behov, när någon särskilt viktig fråga blir aktuell. Däremel-
lan kan intresserade ringa någon av oss ledamöter: Stig Nyholm eller Birger Fröberg 
och fr.o.m. 2008 Kaj Ingelman. Våra telefonnummer och epostadresser finns i med-
lemsbladet.

Stig Nyholm   Birger Fröberg

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. Välkomna att ha roligt och frisk-
vårda er på en gång. 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 torsdagen den 
17 januari på Ångaren med två grupper 
som tidigare, klockan 8.00 samt 9.00. 
Tyvärr är bägge grupperna fyllda, men 
väntelista finns. Kontakta Marianne 
Johansson för ytterligare information: 
756 28 05.

Kom ihåg: ”Du sitter dig till sjukdom, 
men rör dig till hälsa.”

Promenader
Vi promenerar tillsammans med Tibble-
Seniorerna på måndagar och onsdagar.
Måndagar kl 9.15
Långa vandringar
Maud Andersson, tel 510 512 19
Lars Jansson, tel 070-560 81 35
Ivor Nordström, tel 768 31 15
Måndagar kl 9.30
Onsdagar kl 9.30
Korta vandringar
Laila Larsson, tel 768 36 18
Karl-Åke Nilsson, tel 768 58 50

FRISKVÅRD

Jarlabanke golfare
Spelprogram: 
Se vår webbsida http:// jarlabanke.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

  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

Hur förebygger man förkylning ?
Förkylning orsakas av virus, det vet alla människor i dag. Det finns 400 virusar-
ter, som kan orsaka förkylning och sjukdomen är känd sedan 5000 år tillbaka. 
Smittan överförs vid hosta och nysning men vanligt även via händerna. En 
dansk läkare Niels Mygind framför teorin, att om vi går ute i kyla, så bildas 
gärna en kondensdroppe på nästippen varefter vi antingen tar bort den med 
handen eller drar/sniffar in den till djupare delar av näsan. Fanns det då virus 
i närheten så är förkylningen ett faktum. Det finns inga bevis för att kylan i 
sig skulle orsaka förkylning, som för övrigt finns i alla temperaturzoner, men 
det är en svårutrotad villfarelse.

Smittspridningen sker oftast från händer till näsa. Därför är det viktigt att 
tvätta händerna ofta, särskilt då man kommer in utifrån och tagit i ledstänger 
eller andra handtag där många människor rör sig. Tvätta också händerna före 
måltid, vilket också gäller barn. Undvik också att peta med fingrarna i ansiktet 
och framförallt inte i näsa eller mun. I förkylningstider är det också olämpligt 
att ta i hand då man hälsar på varandra, om det går att undvika utan att verka 
oartig. Man bör också undvika folksamlingar.

Sedan gammalt vet man att saltvatten i näsan kan förebygga infektion och i 
dag finns en modern nässköljare på apoteket. Nässköljning är även bra då man 
redan drabbats av förkylningen för att rensa ur näsgångarna eftersom slem-
hinnan då är svullen. Behandling av en okomplicerad förkylning är förutom 
nässköljningen: smärtlindrande/febernedsättande läkemedel och avsvällande 
nässpray. Använd engångsnäsdukar, håll för munnen vid hosta eller nysning 
(dock ej handen), lägg en extra kudde under huvudet vid sängläge och undvik 
rökning och rökiga lokaler.

Saxat ut tidningen Medicinsk access nr 7/2007.
Författare: Överläkare Peter Åhnblad.  

Bertil Wijk
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Månadsträff  tisdag 19 februari  -  årsmöte 

Brett tema på årsmöteskonserten
Liksom föregående år blir det en liten konsert före årsmötesförhandlingarna i 
bibliotekets hörsal i Täby centrum. Olle Alvarson, som vi lärde känna på årsmötet 
2007, då han som huvudtema hade Gustaf Nordqvists tonsättningar  av svenska 
poeters dikter,  återkommer i år. Nu blir temat scenisk musik från 1700-tal till 
1900-tal. Konserten inleds med operaarior, fortsätter med operett och musikal för 
att slutligen gå över till musik i filmens värld. Årsmötesdeltagarna får vara med 
om en musikalisk tidsresa genom århundradena från Georg Friedrich Händel till 
Louis Armstrong, Benny Andersson och Björn Ulvaeus. 

Danderydsbon Olle Alvarson, f d teknisk chef i Haninge kommun, har 
sjungit sedan barnsben då han började i Radiotjänsts gosskör. Så småning-
om blev det Teknologkören, Stockholms studentsångare och Adolf Fredriks 
Madrigalkör där han sjungit i mer än trettiofem år. Under många år har 
han tagit lektioner i solosång, bl a för professor Erik Sandén.

Olle ackompanjeras på piano av Anders Karlqvist, till vardags chef för 
Polarforskningssekretariatet. Han är teknisk fysiker och adjungerad profes-
sor vid Kungl Tekniska Högskolan. Anders har studerat cembalo och piano 
för framstående instrumentalister och musikpedagoger. Han medverkar 
som pianist i körsammanhang, vid kammarmusikaliska evenemang och 
ackompanjerar sångare, bl a Torsten Mossberg som han gjort skivinspel-
ning tillsammans med. Missa inte tiden, klockan 13 i bibliotekets hörsal.

                                                                                       Alve Borg
           

                     Olle Alvarson                                       Anders karlqvist                         

Månadsträff  tisdag  25 mars

Vår f d man på TV berättar
Under sina 34 år på SVT presenterade Claes Elfsberg nyheter på Rapport i 28 år. 
Sveriges mesta nyhetsankare har han kallats. Han har också varit programledare 
för Dokument utifrån samt lotsat tittarna igenom valvakor och andra stora TV-
satsningar.

Den 1 januari 2005 blev han Sveriges Televisions förste tittarombudsman med 
uppdrag att stå på publikens sida.  Den 31 december 2007 upphörde det tidsbe-
stämda förordnandet.

  -Man skall inte sitta för länge på en sådan post, då kan man bli insnöad, sade 
Claes i höstas.

Det blir ingen ny tittarombudsman. 
Istället för att ersätta Claes Elfsberg återupprättas klagomuren och kontakten med 

tittarna skall bibehållas även på andra sätt.
Nu kommer Claes tillbaka till SVT som programledare i Rapports nyhetskanal 

på nätet, Play Rapport, som startar i slutet på april.
Vid Jarlabankes månadsträff tisdagen den 25 mars kommer han att berätta om 

public service och om sitt arbete. Han svarar gärna på frågor.
Vi börjar som vanligt klockan 13 i bibliotekets hörsal i Täby centrum.

                                                                                 Alve Borg
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BEVINGAT 

GE/FÅ BETALT FÖR GAMMAL OST
Ge/få igen för begången oförrätt, ge/få en rejäl ”avhyvling”. Uttrycket är känt 
från 1700-talet. Tidigare kunde man också säga ”skära över osten” och mena-
de då att man tog i ordentligt vid tillrättavisningen, man riktigt ”hyvlade av” 
motparten. Detta förekom i verkligheten vid universiteten under 1600- 1700-
talen, då nytillkomna studenter skändades med bl.a. en rejäl trähyvel för att 
de skulle bli ”civiliserade”.

BÖRJA PÅ NY KULA
Börja på nytt. Egentligen en kortspelsterm, som betyder att börja ett nytt 
parti med nya insatser. Kulan är den skål, i vilken de spelande lägger sina 
insatser. Ordet ”kula” avser ursprungligen en rund skål tillverkad av en utväxt 
på en trädstam.

Från Marianne Johansson 
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag

SeniorNet
Är du datorintresserad?
Då kan det vara en fördel att gå med i SeniorNet!

SeniorNet är en riksorganisation med lokala föreningar för datorintresserade seni-
orer. Riksorganisationen har i dagsläget c:a 6.000 medlemmar och följande utdrag 
ur organisationens stadgar ger ett grepp om dess verksamhet:

§ 2 Ändamål  
SeniorNet Sweden är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål att 
främja seniorers användning av de möjligheter som informationstekniken (IT) ger 
till kommunikation och information samt att verka för att denna teknik anpassas 
till deras behov. Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden.  
 

§ 3 Organisation  
Föreningen utövar sin verksamhet som riksförening och genom de lokala klubbar 
som är anslutna till föreningen. Mera om SeniorNet Sweden kan du läsa på deras 
hemsida: http://www.seniornet.se

I Täby finns inte någon lokal förening som tillhör SeniorNet men i vår grann-
kommun, Danderyd finns en mycket livaktig sådan. Danderydsföreningen har en 
egen lokal med datorutrustning och finns på adressen: 
Kevinge Pensionärsboende, Edsviksvägen 1 A, Danderyd. 
Där ordnar man surfträffar varje måndag och onsdag mellan kl 15.00 och 17.00 
samt tematräffar varje torsdag mellan kl 15.00 och 17.00. Mer om detta kan du 
hitta på deras hemsida: http://www.seniornet.se/klubb/danderyd/

Kontaktperson för SeniorNet Danderyd är:
Berit Zethreaus
Telefon: 544 954 09
e-post: berit@bitz.se

Att vara medlem i Seniornet Sweden kostar 200 kronor för de tolv närmast föl-
jande månaderna, varav hälften „betalas tillbaka“ till danderydsklubben. Enklaste 
sättet att bli medlem är att gå till länken”Bli medlem” till höger på SeniorNet 
Swedens hemsida. Det går också bra att betala in 200 kronor till pg 436 04 03-2. 
Glöm inte att skriva namn och adress på talongen samt att du vill tillhöra Senior-
Net Danderyd. 
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Där har vi ägget
 
Näst modersmjölken är ägget det livsmedel som har den intressantaste och mest 
tilltalande förpackningen. Naturens egen fulländade. Trots sin sprödhet kan ett ägg 
tåla rätt hårdhänt hantering. Speciellt i längdriktningen, uppbyggt som äggskalet 
är enligt valvbågeprincipen. Att det är hart när omöjligt att med blotta händerna 
trycka ihop ett ägg i dess längdriktning vet den som försökt.  Den som inte försökt 
rekommenderas att inte försöka. Hönan kan ju ha haft en dålig dag.
   Man kan släppa ett hönsägg från en helikopter på 198 meters höjd över en golf-
bana i Japan utan att det går sönder. Det finns dom som har gjort det. Man kan 
slänga iväg ett till kompisen som står 96,9 meter bort utan att skalet knäcks. Det 
finns dom som har gjort det med. Man kan undra vad i all sin dar det skall tjäna 
till. Men vad gör man inte för att komma in i Guinness Rekordbok?
   Det är ingen hejd på vad man kan ta sig till med ett ägg. Det finns rekord för 
springa-med-ägg-i-sked-i-munnen. 45,86 kilometer på 4 timmar och 34 minuter 
var noteringen när jag kollade senast. 
   Den som befinner sig på Österlen på påskaftons morgon kan dra till Simrishamn 
och delta i den gamla sällskapsleken äggpickning. Två personer ställer upp med var 
sitt hårdkokt ägg och slår dem mot varandra. Den vars skal går sönder får överlämna 
sitt ägg till motståndaren. Men det måste, som sagt, vara kokta ägg. Ingen idé att 
försöka med råa, då blir det pannkaka av alltihop. Eller spettekaka om man har 
tillräckligt många. 
   Ett annat nöje är att måla påskägg. Eller måla påskbrev. Eller varför inte försöka 
måla på duk?  Får man till det kan det med tiden bli dyrbara grejor. ”Äggdansen” 
såldes i fjol på Uppsala Auktionskammare för över sju miljoner. 
   Det här är ju stillsamma nöjen jämfört med Vision Australia Foundation´s årliga 
påskfest. 1999 genomfördes världens största påskäggsjakt. Ett arméförband gömde 
ägg i terrängen och 3000 deltagare for runt som yra höns (sic!) och hittade sam-
manlagt 150 000 ägg. Visserligen massiva chokladägg, men ändå.
   På tal om fara runt så hade tuppen varit ute och sett sig om i världen. Vid hem-
komsten berättade han för hönorna om alla märkvärdigheter. – I Afrika såg jag ägg 
som var så här stora, sade tuppen och måttade så långt vingarna räckte. Jag säger det 
inte som kritik, jag bara nämner det som ett exempel på vad som kan åstadkommas 
på andra håll.
   Strutsägg, ja sådana skulle vi behövt under krigsåren i början på 1940-talet. Vi 
som var med minns, eller minns kanske inte, att då var tilldelningen av ägg 76 g i 
veckan. Lite svårt att köpa ut eftersom ett normalägg väger 60. Men ofta fanns det 
inga ägg att köpa. Livsmedelskommissionen uppmanade folk att samla mås- och

Månadens kåseri
trutägg och en säsong kom det in sådana ägg så det räckte till fem ton äggmassa 
som användes till eftertraktade bakverk. Det gillade inte naturvännerna. Och inte 
trutarna heller som protesterade näbb-, ving- och klogripligen. Håll truten så tar 
jag äggen, sa den ene äggsamlaren till den andre.
   Det mest spektakulära i äggsammanhang, som jag hört talas om, är historien om 
killen som kläckte en kyckling i höstas. Avkomman visades upp i TV. Pappan, eller 
vad det kan tänkas heta, hade gått med ägget innanför skjortan och sovit på rygg. 
Det låter obekvämt. Tur att ruvningstiden för tamfåglar inte är så lång.

                                                             Alve Borg

 jämför storleken på strutsäggen med vice ordförandens skor. Annagreta har 38. (Det var           
  inte den här äggdansen som såldes för sju millar på Uppsala Auktionskammare.)
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    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. 020-55 55 00
    Mötesförsäkringar för SPF-medlemmar:                  SPF tel. 692 32 50

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 blmw@ownit.nu 
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
 Kaj Ingelman 756 14 34 kajingelman@hotmail.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
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”

Datum Lokal Aktivitet

14/2 
kl 14.00 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Yrsa Stenius berättar om Jussi Björling. 

19/2 
kl 13.00 

Bibliotekshuset, 
Hörsalen 
Attundafältet 14, 3 tr 

Årsmöte samt underhållning av Olle Al-
varson och Anders Karlqvist. Se sidan 28

28/2 
kl 14.00 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Mikael Gilek från Östersjöstiftelsen visar 
bilder och berättar om Östersjöns miljösi-
tuation. 

13/3 
kl 14.00 

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5 

Chefen för Kungl Husgerådskammaren, 
Agneta Lundström, berättar: “Uppdrag 
kungligt kulturarv”. 

18/3 
kl 14.15 

Allégården Väntjänstträff  

18/3
kl 13.00

Vin & Sprithistoriska 
museet, 
Dalagatan 100

Besök på Vin & Sprithistoriska museet

25/3
kl 13.00

Bibliotekshuset, 
Hörsalen 
Attundafältet 14, 3 tr

Månadsträff
Claes Elfsberg besöker oss. Se sidan 29

27/3
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5

Musikkorsord av och med Stig Nohrlander

10/4
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5

Gunvor Hansson berättar om Pablo Picasso

22/4
kl 13.00

Bibliotekshuset, 
Hörsalen 
Attundafältet 14, 3 tr

Månadsträff  Alexandra Charles berättar 
om 1,6 miljonerklubben 

29/4
kl 14.00

Ångaren, samlingsalen 
Eskadervägen 5

Väntjänstträff

6/5
kl 14.00

Broby Gård Väntjänstträff

20/5
kl 14.00

Restaurang Eskader
Näsbypark Centrum

Vårlunch

27/5
kl 14.15

Allégården Väntjänstträff

JARLAbANKEKALENDERN
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