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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.

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 
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KÄRA VÄNNER I JARLABANKE

När det här numret av månadsbladet 
kommer ut har förhoppningsvis somma-
ren börjat, inte bara i almanackan. Våren 
har varit omväxlande både vad gäller 
väderlek och de program vi haft på våra 
månadsträffar med Claes Elfsberg och 
1,6 miljonersklubben, företrädd av med-
lemmen i ”Kärntruppen” Marie Mian.

Den här sommaren är spännande ur 
en helt annan synvinkel. Det är näm-
ligen SPF förbundskongress i Örebro 
13-16 juni (kongress hålls vart tredje år). 
Inför den kommande kongressen har 
ett stort antal motioner lämnats till SPF 
Stockholmsdistrikt för vidarebefordring 
till kongressen. Dessa motioner har be-
handlats och diskuterats på Stockholms-
distriktets årsstämma den 26 mars med 
ett stort antal ombud från Stockholms 
lokalföreningar. Det var två stora frågor, 
som dominerade motioner och diskus-
sioner: ekonomi och skatter. 

Det har länge ansetts orättvist att 
förbundet skall ha 110 kronor av vår 
medlemsavgift, som i Jarlabanke är 210 
kronor för ensamstående. Ett flertal 
motioner yrkade på en omstrukturering 
av organisationen på SPF:s kansli för att 
förbundet skall bli smalare och vassare 
med sänkta avgifter som följd. Det borde 
ske med minskning av antalet anställda i 
förbundet och att posten som generalse-
kreterare avskaffas. Krav ställdes också på 
att SPF skall verka för att pensionärer-
nas köpkraft stärks, att 1,6 % -avdraget 
slopas och att bromsen avskaffas eller att 

medel skjuts till så att den inte löses ut. 
Man ansåg allmänt att SPF syns för litet 
i media. Ny ordförande för SPF skall 
också väljas. Det blir en tuff kongress för 
de 21 valda ombuden från Stockholms-
distriktet.

 
Liksom tidigare somrar skall vi försöka 

med ett par aktiviteter för dem som 
fortfarande är kvar i staden. Läs på sidan 
12 vilka aktiviteter, som våra reseansva-
riga erbjuder. Det gäller ju att ha fram-
förhållning och till hösten blir det både 
"persisk afton" och ett besök på Herman 
Bergmans bronsgjuteri.

Hösten inleds traditionsenligt med 
räkfest i Hönshuset på Karby gård den 
19 augusti och när vi börjar höstens må-
nadsträffar i bibliotekets hörsal i septem-
ber kommer det att handla om Chopin, 
ett levnadsöde. Till dess får jag önska 
er en bra, härlig och hälsosam sommar. 
Sköt om er.

Bertil Wijk
Ordförande

Lång dags färd till hörande
Den som behöver hörapparat kunde tidigare få en sådan utprovad i Täby centrum. 
Det går inte längre, sedan 1 januari finns bara skyltarna kvar vid hissar och på in-
formationstavlor.
På sidan 6 i detta nummer av medlemsbladet finns en förteckning över de fyra mot-
tagningar som nu provar ut hörapparater. Du kan välja vilken du vill. Du kan ta dig 
ett par mil till Kista, fem mil till Södertälje eller fem mil till Norrtälje. Närmast är 
det till Sveavägen i Stockholm. Har du tur behöver du bara vänta tio tolv minuter 
i telefon för att få besked om att där är väntetiden för kallelse till utprovning 6-8 
månader.
Det är nog bäst att passa på. Vem vet, nästa gång blir det kanske Nynäshamn eller 
Hallstavik? Du som redan har hörapparat, se till så du inte tappar bort den. Behöver 
du en ny får även du räkna med en rundtur i länet om ett halvår eller så.

Alve Borg

Barn friskare av nässköljning
Här kommer en fortsättning till artikeln i föregående nummer angående hur man 
förebygger förkylning. Det talades där om nyttan av saltvattenssköljning i näsan, 
vilket praktiserats av fiskare vid våra kuster. Nu kommer en rapport från forskare i 
Tjeckien som undersökt 400 barn i åldrarna 6-10 år med antingen influensa eller 
vanlig förkylning. Barnen delades slumpmässigt in i två grupper. Båda grupperna 
fick sedvanlig behandling med näsdroppar eller slemlösande medel eller antibiotika. 
Dessutom fick den ena gruppen skölja näsan en gång om dagen med fysiologisk 
saltlösning.
Efter tre veckor bedömdes barnens symptom och graden av tillfrisknande. Barnen 
i saltgruppen var mindre snuviga, hostade mindre och hade mindre ont i halsen. 
Överläkare Lars Lundblad KS kommenterar detta med att man mer och mer upptäckt 
det positiva med nässköljning som komplement till annan medicinering. Om det 
beror på en rent mekanisk rensningseffekt eller att saltlösningen har en antiinflam-
matorisk effekt är inte klarlagt. Lars Lundblad tillägger att nässköljning är riskfritt 
så länge saltlösningen är svag. En tesked salt till en halv liter vatten skall det vara. 
Både färdig saltlösning och spruta finns på apoteket. Om man sprutar in lösningen 
i ena näsborren, så rinner det ut i den andra.

Saxat ur tidningen  Framsteg & Forskning, signaturen JS
Bertil Wijk
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AVESINA SVARAR FÖR HÖRAPPARATUTPROVNING

Sedan 1 januari 2008 svarar Avesina Hörselrehab för all basal hörapparatutprov-   
ning i Stockholms läns landsting. Avesina tar över all verksamhet från Aleris 
Hörsel, AB Hearing och Hörsam (LIC Audio).

Avesina har 4 mottagningar i Stockholms län.

Adress       Adress
Stockholm, Sveavägen 83   Kista,  Knarrarnäsgatan 13, Plan 3
113 50 Stockholm     164 40 Kista

Telefontider      Telefontider
  Måndag-Torsdag 9.00-11.00 samt   Alla dagar 9.00-11.00 samt13.00-15.00
13.00-15.00   Tel 08-34 26 10    Tel 08-120 115 00

Öppettider      Öppettider
Mån-Fre 8.00-17.00     Mån-Fre 8.00-17.00
Lunchstängt 12.00-13.00   Lunchstängt 12.00-13.00

Adress      Adress
 Södertälje, Storgatan 3-5, Plan 4  Norrtälje sjukhus (Gamla lasarettet)
151 72 Södertälje     761 29 Norrtälje

Telefontider      Telefontider
Alla dagar 8.00-10.00     Mån-Tors 9.00-10.30
Tel 08-550 660 90     Tel 0176-32 65 01

Öppettider      Öppettider
Mån 8.00-19.30 samt     Mån-Fre 8.00-17.00
Tis-Fre 8.00-16.30       Lunchstängt 12.00-13.00                    
 Lunchstängt 12.00-13.00

Avesina tar emot patienter, som efter remiss kommer på sitt första besök för hör-
apparatutprovning efter den första januari 2008. Avesina gör inga reparationer 
av hörapparater utan hänvisar till Hörsam Service. Avesina registrerar och kallar 
in patienter brevledes. Fritt val av ovanstående mottagningar.

                                                                                                            fortsättning på sid 7 

Hörsamservice för reparationer av  hörapparater finns på följande ställen
Adress                   Adress
Dalagatan 32                  Wollmar Yxkullsgatan 19
113 24 Stockholm                 118 50 Stockholm
Tel 08-34 91 66                 Tel 08-668 14 84
Öppettider                  Öppettider
Mån—Ons, Fre 08.30-16.00                Mån-Tor 08.00-16.00, Fre 08.00-12.00
                    Lunchstängt 12.00-13.00
Adress
Finvidsväg  10B
194 47 Upplandsväsby
Tel 08-590 004 50
Öppettider
Mån-Fre 08.00-15 00
Lunchstängt 12.00-13.00      
         BW

fortsättning från sid 6 

Kritik mot vilseledande omega 3-reklam
Livsmedelsverket är starkt kritiskt till de företag som på felaktiga grunder hävdar att deras 
omega 3-produkter skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar. Vid intag av små mängder 
omega 3-fettsyror är det enbart de fettsyror som finns i fisk som minskar risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar.
 -Genom att påstå att små mängder omega 3-fett från raps och linfrön minskar risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar vilseleder företagen konsumenterna. De företag som ger ogrundade 
löften bör tänka om, säger Wulf Becker, chefsnutritionist på Livsmedelsverket.

Tydligt samband
 I forskningen finns ett tydligt samband mellan små mängder av de omega 3-fettsyror som 
finns i fisk, främst EPA och DHA, och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Små 
mängder av den omega 3-fettsyran , som finns i till exempel raps och linfrön, ALA, ger 
inga sådana effekter.
 Enligt den nya EU-förordningen om närings- och hälsopåståenden ska företag som vill 
använda påståenden om minskad sjukdomsrisk göra en ansökan till Livsmedelsverket. Sedan 
skickar Livsmedelsverket ansökan vidare till EU för behandling och beslut. 
-Ambitionen är att det skall bli tydligt för konsumenterna vilka näringsämnen eller andra 
ämnen som faktiskt kan leda till minskad sjukdomsrisk, säger Göran Anér, chefsjurist på 
Livsmedelsverket.

                                                (Ur Livsmedelsverkets tidning Vår Föda nr 2 2008) 
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Tinnitus, ljud som bara du hör
Tinnitus definieras som ljud som en person upplever utan att det finns någon 
yttre ljudkälla. Ordet kommer av latinets ”tinnio”, som betyder skramla eller 
klinga. Ljuden är individuella och kan uppfattas som brus, höga toner, buller, 
pipande eller ringande. Tinnitus indelas i en subjektiv och en objektiv form. 
Den objektiva är sällsynt och beror på kroppens egna ljud, som uppstår i trånga 
kärl eller ljud från musklerna.

Den vanligaste formen är den subjektiva, som kan liknas vid fantomsmärta dvs 
smärta i en kroppsdel, som är bortopererad. På samma sätt skulle tinnitus vara 
ett kvardröjande hörsel-minne efter att hörselceller i innerörat skadats efter 
buller. De flesta som har tinnitus har också nedsatt hörsel. Det finns också tin-
nituspatienter med ökad ljudkänslighet, vilket kallas hyperakusi. Ljudupplevel-
sen tolkas av hjärnan och ingår i vårt varningssystem. Uppfattas ljudet  hotfullt 
reagerar man starkare på ljudet.

Den som har svår tinnitus har besvär hela tiden, dygnet runt, året runt. Tinnitus 
kan ej stängas av, inte ens om man skär av hörselnerven. Man räknar med att 15 
% av den vuxna befolkningen har tinnitus och frekvensen ökar med åldern, men 
även unga drabbas på grund av bullriga fritidsmiljöer. Var fjärde person över 70 
år lider av tinnitus men 80 % av alla som har tinnitus störs inte så mycket av 
sina tinnitusljud. Musiker är hårt drabbade, både de som utövar akustisk klassisk 
musik och de som utövar modern elektroniskt förstärkt musik. 43 % av rock-
musiker har tinnitus. 

Tinnitus kan inte botas i dagens läge men besvären kan lindras. Med KBT 
(kognitiv beteendeterapi) kan man lära sig att tolerera och tankemässigt tränga 
tillbaka sina besvär. Det finns ingen bra medikamentell terapi men stamcells-
forskning kan kanske i framtiden ge lindring i de svåraste fallen om man lyckas 
ersätta skadade hårceller i innerörat. Tinnitus är ett symptom och i och för sig 
inte farligt. Det finns också metoder att skydda sina öron för starka ljud.

Saxat ur tidningen ”Forskning & Framsteg”.
Författare Lotta Fredholm.
      

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

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.

CYKLISTER HÖRS EJ
Kasta ett öga bakåt innan Du ändrar riktning

Även på gångbanan !

TRAFIK
SÄKERHETS
TIPSET
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Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 03 83

Vinprovning I
Vinprovargruppen fortsätter sina träffar
under hösten 2008, den 23 september 
och den 21 oktober.
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.

Vinprovning II
Eftersom den sedan länge pågående vin-
provningen I med Anne-Marie Rosell är 
mer eller mindre fulltecknad och intresse 
finns från ytterligare medlemmar, kom-
mer vi att försöka starta ytterligare en 
grupp under hösten 2008.
Tag gärna kontakt med Arne Forssén, 
08-758 68 22 om ni är intresserade.

Fransk Konversation
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eska-
dervägen 40 i Näsbypark onsdagar kl 
09.30 och bör jar höstterminen den 24 
september. 
Anmälan i förväg till Gunilla Therma-
enius, tel 756 03 93 eller 540 223 10.

Litteraturcirkel I
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. 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 dag i månaden kl 
09.30. För information om lokal 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, 25 september och 23 
oktober.
Grupp II: kl 13.00, 2 oktober och 30 
oktober. 

KURseR/CIRKLaR

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
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ResoR oCH UTFLYKTeR

LÅNGHOLMEN
Den 18 juni 2008 har den erfarna stock-
holmsciceronen Siv Tibäck lovat att guida oss 
genom  det gamla fängelset och berätta om 
en Ö med fängslande historia. Vi får besöka 
muséet och, om möjligt, även Bellmanmusé-
et, Kakelugnsmakeriet och Tapetverkstaden.                                                                                    
Efter ”Fängelsetiden” får vi möjlighet att ta 
en eftermiddagsfika i en av de tårtformade 
rastgårdarna.
Vi träffas vid Långholmsbrons fäste onsda-
gen den 18 juni kl 13.00.  
Kostnad kronor 25:-

VÄSTERTORP-BOSTADSOMRÅDET 
SOM SKULPTERADES FRAM
Västertorp byggdes på 50-talet. En konstin-
tresserad byggherre och tidens anda gjorde 
att Västertorp blev ett område, där man 
redan i planeringen av området integrerade 
skulpturer och konstnärlig utsmyckning. 
Här finns skulpturer av välkända konstnärer 
som E Öhrström, Erik Grate, Stig Blomberg, 
Arne Jones, Henry Moore och Allan Rune-
felts ”Gubben med geten”.
Vi har ordnat en guidad visning torsdagen 
den 14 augusti kl 13.00. Kostnad 31:-/per-
son. Vi åker med T-banan till Västertorp 
Centrum där vi träffar guiden kl 13.30. 
Anmälan till Monica Forssén, tfn 08-758 68 
22 eller Gunnar Gillberg, tfn 511 714 75, 
senast den 11.8.

VÄLKOMNA TILL PERSISK AFTON
Tisdagen den 2 september 2008 kl 18.00 
K. Jacobsson´s auktionshus
Hornsgatan 94
Tunnelbanestation Zinkensdamm
Vi välkomnas med en måltid på persisk mat, 
rött eller vitt vin, kaffe och kaka. 
Vi får höra ett fascinerande föredrag om Iran 

och de fantastiska mattor som kommer 
därifrån och även inblick i den persiska 
mattknytarkonstens värld.
Om intresse finnes kan vi köpa mattor till 
specialpris denna kväll.
Deltagarantal :  Min. 20 – max 30 personer.
Kostnad  125 kr per  person. Anmälan senast 
den 22 augusti 2008  
Gunnar Gillberg tel. 511 714 75 Mobil 070 
831 19 46
Monica Forssén tel. 758 68 22 

Notera i Din planeringskalender att vi får 
besöka 
HERMAN BERGMANS 
KONSTGJUTERI
Torsdagen den 25 september 2008 kl 18.00
Närmare information i nästa *Jarlabanke* 

Besök är planerat till 
NORRTELJE BRENNERI AB 
Här får vi deltaga i snapsprovning och 
få (om man smakat rätt) ett diplom:                                              
För att med skärpa, snille och smak deltagit i 
snapsprovning å Norrtelje Brenneri.
Tid, resväg och kostnad meddelas i nästa 
Jarlabanke.

VISNING AV ��00-TALSFASTIGHETEN 
V:a Trädgårdsgatan 11A.
Vi är välkomna att se och höra historien 
bakom det gamla adelshuset från 1600-talet 
som i dag ägs och disponeras av 
Odd Fellow Orden. Vi får även en 
presentation av Odd Fellow Orden                                                  
och en del av dess verksamhet.
Om vi sedan önskar kan vi få äta en måltid 
tillagad av mästerkocken Karl-Johan Lind-
quist. Då verksamheten är nedlagd under 
sommaren får vi komma dit först under 
hösten. Tid och rum presenteras senare.
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Moveri necesse est – att motionera är nödvändigt
  

-Man kan inte vila sig pigg, sade Gun Hägglund i TV häromsistens när hon och 
Gullan Bornemark berättade om de träningsinslag i Fråga doktorn som de skall 
medverka i till hösten.

Även Korpens Panter-arrangemang har varit med i  TV, men det var sexton år sedan, 
när det var nytt. Den gången ledde Gun Hägglund uppvärmningen. Lördagen den 
13 september är det dags för årets upplaga av Panterdagen, som i år kallas Nya Pan-
terdagen med huvudtiteln Oh Happy Day. Det blir en blandning av gammalt och 
vant och en del nya, fräscha grepp. Inträdet är gratis och portarna till Stockholms 
stadion öppnas 9.30.  Det blir en heldag med motion, tävlingar, underhållning, 
dans till 60-talsidoler och mycket annat.

Själva Panter-loppet blir som vanligt. Man 
springer, lunkar eller går med eller utan 
stavar den sträcka som man själv väljer. 
Alla över 50 får vara med och det är musik 
och dryck utefter banan i den höstvackra 
Lill-Jansskogen. Start och mål på Stadion 
där alla får medalj. Hela dagen är Stadion 
en marknadsplats med utställningar, mat- 
och dryckestält, gratis konditionstest, 
sportmode och utlottningar och man kan 
trycka sin egen joggingtröja. Vinyl-grab-
barna Lennart Grahn från Shanes, Tommy 
Blom från Tages och Henrik Fritz-Crone 
från Pantergruppen underhåller, leder all-
sång och tävlingar.

Dagen på Stadion avslutas med dans, en rolig och härlig motionsform. Arrangörerna 
utlovar en välkalkad dansbana. Den som inte fått nog efter detta kan fortsätta på 
efterfest på Craisy Daisy på Kungsholmen. Dit är deltagare, sponsorer, funktionärer, 
artister och alla andra välkomna från klockan 20.

Börja med att skaffa en broschyr. Ring Pantergruppen 08-33 19 00 vardagar 10-12. 
Eller hämta en på Jarlabankes kansli Eskadervägen 40, Näsbypark, öppet tisdag och 
torsdag 10-12. Stängt i sommar. I broschyren står hela programmet och hur man 
anmäler sig till Panterloppet.                                            fortsättning på sidan 15

Gymnastik
Gymnastiken fortsätter med två grupper 
på Ångaren som tidigare. Ett fåtal platser 
finns. Gymnastiken börjar igen den 4/9. 
Kontakta Marianne Johansson 756 28 05 
för ytterligare information.

Promenader och stavgång
Vi vill starta en ny grupp för korta 
promenader med eller utan stavar. Finns 
intresse för långa vandringar tar vi det 
också i en grupp. Var vi skall starta, vart 
vi går det bestämmer gruppen likaså vilka 
dagar och tider som passar bäst. Visst 
intresse kan finnas att starta från Näsby 
Park Centrum har vi hört.

Kontakta Torbjörn Huss för mer infor-
mation, tel 0708-74 75 10 eller e-post 
torbjorn.huss@telia.com 

Hjärt-lungräddning
Vill du gå en kurs i Hjärt-Lungräddning 
och Luftvägsstopp (HLR)? Att kunna 
Hjärt-Lungräddning och hur man gör 
vid Luftvägsstopp (när någon sätter 
något i halsen) är oerhört viktigt. Man 
vet aldrig när kunskapen behövs. När ett 
hjärtstopp inträffar är det alldeles nöd-
vändigt att det finns någon i närheten 
som kan HLR. Det kan vara skillnaden 
mellan liv och död.
Inom Jarlabanke ordnar vi 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. Kursen hålls på Jarlabankes kansli 
Eskadervägen 40.
För intresseanmälan kontakta Torbjörn 
Huss 758 79 59, 
eller e-post:  torbjorn.huss@telia.com

Bowling
Det finns i Täby en förening som heter 
Täbypensionärernas bowlingklubb, som 
annonserar i Täbytidningen och hälsar 
både rutinerade bowlare och nybörjare, 
kvinnor och män välkomna till gemytlig 
samvaro. Varje onsdag samlas man kl 
9-12 i bowlinghallen i samma hus som 
Täbybadet. För närmare information 
ring 768 79 40.

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

fortsättning från sidan 14

Anmäler du 
dig före 15 
juli blir du 
bjuden på     
en kryssning 
till Åland. 
Till det an-
dra behövs 
ingen an-
mälan. Ta 
med nära 
och kära och 
vänner och 
bekanta.

Man kan inte vila sig pigg – att motio-
nera är nödvändigt.                                                         

Alve Borg
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Line dance ger nyttig motion och kan motverka benskörhet

Line dance är en dansform där man inte behöver någon danspartner. Dansarna står på 
rader, därav namnet line dance. Varje koreografi/dans består av fasta kombinationer (till 
exempel grapevine, shuffle, hitch, hook) av danssteg som upprepas under dansens gång. 
En del kombinationer innehåller vändningar som gör att dansarna byter riktning inför 
nästa serie. Danserna blir på så sätt oftast en-, två- eller fyrvägsdanser. Idag finns det över 
36000 koreograferade danser, nya tillkommer hela tiden. Alla har sitt eget namn och sina 
steg som dansarna lär sig utantill.

Line dance är en av de mest allsidiga dansformer som finns, med 
danssteg inlånade från de flesta dansstilar i världen såsom klassisk, 
latinamerikansk, rock & roll, hiphop osv. Musiken har främst varit en 
modern rockig country och westernstil, men under de senare åren har 
många line dance-koreografer skapat danser till modernare musik typ 
rock, funk, pop och disco. Tempot i danserna varierar mycket allt från 
lugna och svävande valser till svettiga och fartiga rocklåtar.

Line dance finns på alla nivåer. Allt från glada amatörer till elitnivå med tävlingar i SM, 
EM och VM. Man kan stanna på samma nivå hur länge man vill eftersom det ständigt 
tillkommer nya danser. Det är inte bara roligt att dansa, det är även bra motion. Man stär-
ker ben och rygg, får en bra konditionsträning och det finns tecken som tyder på att line 
dance kan förebygga benskörhet. 
Inom Jarlabanke finns möjlighet att komma i gång med Line dance genom Toto Granath, 
ring henne på 756 42 97 och anmäl att du vill prova på.
     Torbjörn Huss



�� ��

Ordet opus är latin, och det betyder verk eller arbete.  I mitt musiklexikon står det, 
att sedan Händels tid numrerar kompositörerna sina verk kronologiskt som opus 1, 
opus 2 osv. Helt allmän blev inte opus-räkningen förrän på Beethovens tid.

Beethovens första symfoni, i C-dur, komponerad 1800, har beteckningen opus 21. 
Hans sista symfoni, den berömda nionde symfonien, ibland kallad musikhistoriens 
förnämsta verk, i d-moll, komponerad 1823, har beteckningen opus 125.

Men en del musikaliska verk är så omfattande, att det inte räcker med ett opus. Det 
omfattar flera, och då måste vi tillgripa pluralisformen av latinets opus. Och opus 
heter opera i pluralis.

Opera, på italienska opera in musica, kan kortfattat 
definieras som ett musikaliskt drama. Operan har fått 
ett födelseår, nämligen år 1600, då Jacopo Peris Euri-
dice uppfördes i Florens. Sedan dess har musikvärlden 
berikats med ett mycket stort antal mästerverk inom 
operakonsten av kompositörer som Händel, Gluck, 
Mozart, Rossini, Gounod, Bizet, Wagner, Verdi, Puc-
cini, Prokofjev och Sjostakovitj för att nämna några 
av de mera kända.

Dessa namn gäller kompositören, den som skrev 
musiken. Men det fanns även en person, som skrev 
texterna och mycket annat i operan, det vi kallar för 
libretto (liten bok på italienska). Dessa personer är 
oftast bortglömda.

Ibland finns det ett steg till, bakåt i tiden. Librettot bygger nämligen ofta på en 
berömd historia eller roman. Ett känt exempel på detta är Verdis opera La Traviata 
(Den vilseförda) från 1853, vars libretto är skrivet av Francesco Maria Piave efter 
Alexander Dumas den yngres skådespel Kameliadamen (1852), i sin tur baserat på 
författarens egen roman med samma namn från 1848.

Ibland ligger en verklig händelse bakom operan. Verdis opera Un ballo in maschera 
(Maskeradbalen) bygger på vår egen Gustav III:s död på operan i Stockholm.

Man kan mycket förenklat säga, att det finns en form av standardstruktur i många 
operor. Det handlar ofta om vad vi idag skulle kalla mer eller mindre sexgalna 
makthavare, icke sällan hertigar, då opera ofta handlar om förgången tid, och då var 
makthavarna ofta hertigar.      forts. nästa sida

Ös ur operaskatten och bli lycklig! Dessutom ingår mycket vackra kammarjungfrur eller kurtisaner eller konkubiner, 
en vanlig och accepterad företeelse under de århundraden, som oftast är aktuella i 
operor.

Så ingår kärlek, hat, hämnd, förvecklingar, förväxlingar, utdragen död (som regel i 
sista aktens slut).

Mot bakgrund av ovanstående kan man med stor sannolikhet säga, att om något 
eller några århundraden så kommer det att komponeras operor som t ex handlar 
om John F Kennedy och Marilyn Monroe (Kennedy är dubbelt sannolik eftersom 
han även blev skjuten) eller om Bill Clinton och Monica Lewinsky. Andra tänkbara 
kandidater är New York-guvernören Eliot Spitzer och Finlands tidigare utrikesmi-
nister Ilka Kanerva med sina intressanta relationer.

Den som lever får se!

Många gånger kan det vara en fördel att bortse från librettot och koncentrera sig 
på musiken, för det är ju ändå den, som gör operan till vad den är. Plus naturligtvis 
scenerierna, kläderna, dramatiken, stämningen i salongen

Jag minns från min barndom, att min mor hade varit på operan och sett Puccinis 
La Bohème, och när hon kom hem var hon mycket misslynt. Hon tyckte att det 
var bedrövliga miljöer i operan, bara tomma rum, fattiga interiörer. Hon ville ha 
mera glitter och glamour.

Men musiken: Overtyren, ariorna, duetterna, kvartetterna, sextetterna, körerna, 
mellanaktsmusiken. Det är musiken som griper en, det är den man minns, det är 
den man sjunger i badrummet på morgonen eller lyssnar på på grammofon, i radio, 
på TV eller helst givetvis i operasalongen.

Min far älskade operamusik, speciellt när hans idol Jussi Björling sjöng, och jag är 
sedan mycket osäkra små barnsben uppfödd med Jussi sjungande La donna e mobile 
(Ack som ett fjun så lätt) på en 78-varvare. Jag kunde sjunga den långt innan jag 
visste vad både donna och fjun var för något.
 

Jag är övertygad om att även den mest operanegativa människa (och det finns det 
många av) skulle få positiva impulser om hon eller han tvingades eller lurades att 
lyssna på när Jussi Björling (tenor) och Robert Merrill (baryton) år 1951 sjunger 
duetten Au fond du temple saint ur Bizets Les pecheurs de perles (Pärlfiskarna) där 
fiskaren Nadir (tenor) och fiskarhövdingen Zurga (baryton) av vänskap lovar varandra 
att avstå från kärleken, eftersom de förälskat sig i samma kvinna (det fungerar 

forts. nästa sida
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naturligtvis inte!). Och tänk på när det nyupptäckta fenomenet Paul Pott sjunger 
Nessun dorma ur Puccinis Turandot. Många, som aldrig lyssnat på en operaaria, får 
en Aha-upplevelse och har plötsligt vidgat sitt musikkunnande och förhoppningsvis 
öppnat dörren till nya överraskningar.

En av de mest älskade operorna är Bizets Carmen. Den har spelats otaliga gånger och 
spelas flitigt fortfarande. Jag har på TV sett och lyssnat på en engelsk version med 
Ann-Sofie von Otter som Carmen. Vilken lysande sångerska och skådespelerska! Jag 
blev alldeles betagen. Och musiken! Genomgående underbart vacker, allt inklusive 
mellanaktsmusiken, som spelas medan man byter sceneri.

Det är en högtidsstund när man kan sätta sig i en fåtölj med sin CD-spelare och 
en skiva med Jussi Björlings Älskade operaarior: Una furtiva lagrima ur Donizettis 
Kärleksdrycken, Di quella pira ur Verdis Il trovatore, M´appari tutt´amor ur Flotows 
Martha, Salut! Demeure chaste et pure ur Gounods Faust, La fleur que tu m´avais 
jetée ur Bizets Carmen, Che gelida manina ur Puccinis La Bohème etc.

Vårt lilla land långt upp i Norden har under årens lopp frambringat operasångerskor 
och operasångare av sällsynt hög kvalitet; Jenny Lind, Kristina Nilsson, Birgit Nils-
son, Jussi Björling, Gösta Winberg, Nicolai Gedda. Alla med världsrykte.

Du som läser detta känner säkert till Operan i Sidney, La Scala i Milano, Metropolitan 
i New York, Paris-operan, Stockholms-operan, Göteborgs-operan, Norrlands-operan, 
Folk-operan. Men vet Du att vi har operaföreställningar inom Jarlabanke? Nä, kan 
tänka det! Men det har vi!

Sedan 2002 har vi en mycket livaktig Musikalisk salong i Jarlabanke med ett 20-tal 
medlemmar, som träffas på kansliet en gång i månaden (bortsett från sommarmå-
naderna), och i den presenterar vi ibland operor. Sålunda har vi en gång presenterat 
Mozarts Trollflöjten, och den 10 november i höst presenterar vi Verdis Il trovatore, 
Trubaduren, en föreställning från 1952 med Jussi Björling i huvudrollen som 
Manrico.

Kontakta mig på telefon 08-7583682 eller via epost stig@nohrlander.com om Du 
vill veta mer om presentationen av Trubaduren. Du är välkommen att komma och 
lyssna.

Operaskatten är rik, mycket rik. Ös ur den, och Du kommer att bli lycklig!

Stig Nohrlander

Catering med asiatisk touch
Vi erbjuder fri utlåning av glas 

och porslin vid Cateringuppdrag

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

mån-tors ��-��   fredag ��-��   lör ��-��   sön o helg ��-��  
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Det har på senare år börjat uppträda charterresor med tåg till olika destinationer 
i Sydeuropa. Det är ett led i försöken att minska växthusgasutsläppen, men också 
kanske en reaktion på de långa bussresorna och de långa transportsträckorna inom 
Sverige. 

Hustrun och jag bestämde oss i slutet av 2007 att pröva på det nya sättet att färdas. 
Vi beställde en resa till Champagne och Alsace i östra delen av Frankrike. Det var en 
temaresa inriktad på kultur och vinframställning i dessa kända områden. Vi har nu i 
början av maj genomfört resan och vill redovisa några synpunkter och erfarenheter 
av tågresandet.

Temaresan inleddes i Malmö och vi fick på egen hand ta oss till avreseorten och 
valde naturligtvis X2000, som dock fortfarande kan ge lätta symptom på åksjuka 
hos känsliga personer. Resan fortsatte därefter med nattåg, sovvagn och färja mel-
lan Trelleborg-Sassnitz i gammal nostalgisk stil till Berlin. Sovvagnarnas hytter är 
mycket mindre än exempelvis hytterna på Ålandsfärjorna, och det fordras att någon 
i familjen kan klättra upp i överslafen. Med bagaget i hytten blir det nästan ingen 
plats att sätta ned fötterna.

Efter några timmars sömn sattes vi av en tidig morgon i den nya jättelika huvudban-
hallen i Berlin för att efter kort väntan fortsätta med snabbtåg åt sydväst ned genom 
Tyskland. Efter tre tågbyten var vi framme i Champagnedistriktet. Snabbtågen var 
mycket bekväma och förde oss framåt i 200-250 km/tim utan att ge några tecken till 
illamående. Tidtabellen hölls exemplariskt tack vare mycket korta uppehåll för av- och 
påstigning. Alla hade vi fått reda på vagns- och sittplatsnummer och det gällde att 
ställa sig på rätt ställe på perrongen för att snabbt kunna ta sig upp på tåget. Innan 
vi hunnit få upp bagaget på hyllorna i vagnen var tåget på väg till nästa uppehåll. 
När vi skulle stiga av varnades vi i högtalarna en stund innan så att vi kunde göra 
oss klara att hoppa av. Det fanns kafé- eller restaurangvagn i tåget och man kunde 
gå omkring och inte sitta fastlåst som i en buss.

Framme i resmålet färdades vi sedan med buss mellan olika orter i Champagne och 
Alsace i strålande sol och värme. Vi fick lära oss mycket om och smaka på olika 
champagne- och alsaceviner. Och kulturen då? Med en skicklig guide fick vi se och 
höra mycket om historia, arkitektur och konst i dess gamla pittoreska städer, som 
klarat sig förvånansvärt bra under världskrigen. Vi besökte och låg kvar på hotell 
några nätter i Reims, Strasbourg och Colmar, alla öster om Paris.

Att åka med tåg genom Europa

forts. nästa sida

Hemresan klarades av med byten i Berlin och Malmö och efter tio dagars resa var vi 
åter i Stockholm, många erfarenheter och minnen rikare. Blir det tågresor hädanefter 
i Jarlabanke?
Det blir en senare fråga, som jag överlämnar till programkommittén. Min personliga 
uppfattning är att resa med tåg ger mer omväxling och mindre stillasittande än buss-
resa, dock fordras en viss rörlighet och styrka för att lyfta och hantera bagaget. 

Text och foto: Bertil Wijk

Interiör snabbtåg

Interiör Berlin Hauptbahnhof

Aktuell hastighet

Champagneprovning
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TRÄFFaR

Sommarstängt på kansliet 
Jarlabankes kansli stänger för sommaren 
den 18 juni. Öppnar åter 18 augusti. 
Styrelsen önskar dig som medlem en 
trevlig sommar.

Torsdagsträffar
Träffarna sker numera på Servicehuset 
Ångaren (samlingssalen). Är du bilbu-
ren, behövs det parkeringstillstånd för 
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. Tors-
dagsträffarna sker i samarbete med 
Vuxenskolan.
Alla pensionärer är välkomna, du behö-
ver inte vara medlem i Jarlabanke. Träf-
farna inleds alltid med kaffe och dopp 
kl 14.00 följt av någon programpunkt. 
Kostnaden är 30 kronor vare sig du är 
medlem eller ej. Träffarna börjar igen 
torsdagen den 11 september och då med 
ett program kallat: ”Nils Ferlin i ord 
och ton”. Lennart Svensson berättar och 
Britt-Marie Skyllberg sjunger till gitarr. 
För kommande program se Jarlabanke-
kalendern på sidan 31.

Räkfrossa
Höstens räkfrossa i Hönshuset, Karby 
gård, blir tisdagen den 19 augusti kl 
17.00.  Kostnad 160 kronor. Anmälan 
till Inge-Maren Behrendt 08-732 45 91, 
eller till Lennart Linse 08-758 98 80. 
För busstider ring SL 08-600 1000.

Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare i 
Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby centrum. 
Vi börjar som vanligt klockan 13.

Tisdagen den �� september
Hans Persson berättar om Frédéric Cho-
pins tragiska levnadsöde och dess kopp-
ling till det musikaliska skapandet.  En 
skildring i ord, bild och ton.  
Läs på sidan 27!

Tisdagen den �� oktober
Höstmöte med stadgeenliga förhandling-
ar.  Thorsten Kihlander underhåller 
på piano eller cittra.

Tisdagen den �� november
Anders Karlqvist, chef för Polarforsk-
ningssekretariatet, talar om klimatet m.m.

Gåsablot
Onsdagen den 12 november äter vi gås på 
Lindholmens gård. Läs mer i nästa num-
mer!

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för boende på 
servicehusen samt för funktionshindrade 
medlemmar med följeslagare. Program-
men finner Du i Jarlabankekalendern på 
sidan 31.
Ansvarig: Annagreta Hansson. 758 07 31

SÄTT PÅ SÄKERHETSBÄLTET

Alltid !!!  
Även i bussar om möjligt.

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

Äldreombudsmannen är till för dig 
som är äldre eller för dig som är an-
hörig. 

Du kan vända dig till äldreombuds-
mannen för att få information, stöd 
och rådgivning i frågor som rör äld-
reomsorgen 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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BEVINGAT
KAFFEREP
Kafferep är enligt ordboksdefinition från 1935 "kaffekalas vanligen blott med 
kvinnliga deltagare", något som professorn i semitiska språk Esaias Tegnér den 
yngre också hade observerat, då han 1881 gjorde ett "kulturhistoriskt påpekande" 
om att svenska språket innehåller "dryckesbroder" och "kaffesyster"  men sak-
nar "dryckessyster" och "kaffebroder". Själva repet kan syfta på att deltagarna i 
kaffekalas i slutet av 1700-talet ägnade sig åt att "repa" dvs riva sidenlappar till 
stoppning i kläder och liknande. Kafferepens funktion som "skvallerkonselj för kaf-
femostrar" beskrivs av bland andra Falstaff, fakir (Axel Wallengren), i hans ABC-
lära (i En hvar sin egen professor, 1894): "Kafferepet är en lina där man hänger 
nästor sina".

KILROY
Kilroy was here, ett av världens mest berömda graffiti, använt av amerikanska soldater 
under andra världskriget för att visa att de har befunnit sig på en viss plats. Denne 
James J. Kilroy skall enligt en inte helt säker uppgift ha arbetat som kontrollant vid 
ett skeppsvarv i Massachusetts, USA och med krita ritat sin signatur "Kilroy was 
here" på fartygsmaterial m.m. som han besiktigat. Orden skall ha spritts vidare av de 
arbetare på varvet, som tog  värvning i armén.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag

Månadsträff  tisdag  16 september

Frédéric Chopin 
– mannen, sjukdomen, konstnärskapet
Frédéric Chopin var en av de främsta och nyskapande tonsättarna under 
1800-talet – ett av de  mest dynamiska seklerna i musikens historia. Med 
sin personliga och tidigt utvecklade musikaliska stil, sina exceptionella kva-
litetskrav och sitt gåtfulla, fängslande och ödesbestämda liv blev Chopin en 
av den musikaliska romantikens stora ikoner.
   På Jarlabankes månadsträff  den 16 september kommer Hans Persson att 
i ord, bild och ton skildra Frédéric Chopins tragiska levnadsöde  och dess 
koppling till det musikaliska skapandet.
   Hans Persson är narkos- och intensivvårdsläkare, numera verksam som 
överläkare vid Giftinformationscentralen, Karolinska Sjukhuset. Han blev 
2004 medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Hans Persson har 
framträtt med ett antal program om olika tonsättare i Svenska Läkaresällska-
pets serie Konst och Läkekonst. Det program om Chopin som han kommer 
att presentera vid Jarlabankes månadsträff  har tidigare givits i den serien och 
på andra håll, bland annat i Sveriges Radio.
   Missa inte tiden,  klockan 13 i bibliotekets hörsal i Täby centrum.

                      

Frédéric Chopin, 1810 – 1849  Hans Persson
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Månadens kåseri

Dokument hemifrån: Den slumrande skönheten 
Tänka sig att Bacardi, Pernod Ricard, Wallenbergs, Fjärde AP-fonden 

och andra under halva vårvintern slogs om den flaska vars föregångare vi 
styrkte oss ur och med vid vår ungdoms midsommardanser och muckar-
skivor. Men jag hörde aldrig att någon ville kyssa den skånska jorden som 
en del ville den här gången, enligt finansmarknadsminister Mats Odell.  Ja, 
den gången hade det kanske legat närmare till hands att kyssa jorden på 
Reimersholme. Det må vara hur som helst med den saken, de flesta av oss 
var i alla fall inte med 1917 när alltihop egentligen började.

   Vodka - finsk, polsk och kanske framför allt en dryck som under gång-
en tid främst förknippades med Ryssland. En mytisk och mystisk dryck 
med en air av tundra. Tsarens kurir drack den, Onkel Vanja drack den med 
en rituell knyck på nacken, Anna Kareninas vän och hans kompisar drack 
den ibland hejdlöst. En dryck som alltid funnits i öst och bara där. När den 
slutligen kom till resten av Europa tog den inte närmaste vägen. Den kom 
ifrån andra hållet, långt väster ifrån.

   År 1917 tyckte Vladimir Smirnoff, av en familj som i generationer pro-
ducerat vodka, att framtiden verkade dyster. Dels hade tsar Nikolaj II för-
bjudit vodkan i Ryssland, dels var en revolution på gång. Så Smirnoff tog 
hustru och vodkarecept med sig och stack. Med på färden var Smirnoffs 
råvaruleverantör Rudolph Kunett.

   I Paris eldade Vladimir på under sina destillationsapparater under 1920-
talet. Strax före andra världskrigets utbrott dog han utan att lämna några 
djupare spår efter sig. Men innan dess hade Kunett köpt Smirnoff-rättighe-
terna för USA. Och där kom vodkan loss.

   Det började på Sunset Boulevard i Hollywood. En krögare ville sätta 
sprätt på ett lager ginger beer. Han blandade med vodka till drinken Mos-
cow Mule, och så var det klippt. Med hård uppbackning från Smirnoffs for-
sade Rysslands urgamla dryck över amerikanska kontinenten, tog språnget 
över Atlanten till brittiska öarna och fortsatte av bara farten in över Europa. 
Picasso påstås ha sagt att det mest spektakulära i Europa efter kriget var 
Brigitte Bardot, modern jazz och vodka.

   Någonstans på vägen blev vodkan blandad med tomatjuice, Tabasco 
och Worcestershiresås, och det var ett skamgrepp på historien. Ja, inte 

själva blandningen, men att döpa den till Bloody Mary. Den gulliga lilla 
tösabiten, som skymtat förbi i TV-serien The Tudors nu i vår, växte ju till 
sig och blev riktigt elak. Hon satte sin syster Elizabeth i fängelse, högg 
huvudet av protestanter och återinförde katolicismen i England. Hon kall-
lades Bloody Mary. Vad hon än hade för sig så har ju England aldrig varit 
vodkans stamort på jorden. Men en Bloody Mary på gin hade ju inte sålt 
någon vodka.

    1974 kom de första Smirnoff-flaskorna till Sverige. Vid det här laget 
började de, som förstod sig på sånt, inse att här tillverkades minsann också 
vodka, fast det kallades något annat. Nu måste omvärlden få  reda på hur 
det låg till.

   En av de förträffligaste sorterna började tillverkas 1879 när grosshand-
laren L O Smith var igång på Reimersholme. Renat. Absolut rent brännvin. 
Det var inga dåliga grejor, mycket passande vid olika tillfällen, som den 
minnesgode läsaren minns och som jag nämnde inledningsvis. Som ny och 
nästan oemotståndlig blev drycken när man nu ändrade lite i råvaror och 
process.

   Den måste hällas i något också. Den gamla putällen, som stack upp ur 
bakfickan på kolingen, skulle nog verka vilsen i baren på Waldorf  Astoria i 
New York. Men genom att ordet ”Absolut” behölls och resten byttes ut mot 
det för utlänningar mer begripliga ordet ”vodka”, och flaskan gjordes om 
till något slags miniatyr av SJ:s gamla vattenkaraff  med hygieniskt apo-
tekslaboratoriestuk, blev den vacker, tilltalande, salongsfähig och gångbar 
i de finaste hus. En slumrande skönhet, sa en fransk journalist den 31 mars 
2008 när affären var klar. 

   En strid ström från Åhus började leta sig fram till de eftersökta vatten-
hålen. Redan efter några år, i mitten på 1980-talet, var exporten av Absolut 
tio gånger större än importen av vodka.  Och på den vägen är det. Det gäl-
ler att ge järnet, om man ser nyktert på saken.

                                                               
                                   Alve Borg

Vatten till 60 procent
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Datum Lokal Aktivitet

Onsdag
18/6 kl 13.00

Långholmsbrons 
fäste

Stockholmsciceronen Siv Tibäck guidar 
oss genom det gamla fängelset Se sid 12

Torsdag
14/8 kl 13.00

T-banan 
Västertorp Centrum

Guidad visning av Västertorp
Se sidan 12

Tisdag
19/8 kl 17.00

Hönshuset
Karby gård

Räkfrossa
Se sidan 24

Tisdag
2/9 kl 18.00

K.Jacobssons auktionshus

Hornsgatan 94
Välkomna till "persisk afton"
Se sidan 12

Torsdag 
11/9 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Nils Ferlin i ord och ton
Se sidan 24

Lördag 
13/9 kl 09.30

Stockholms stadion
Nya Panterdagen
Se sidan 14

Tisdag 
16/9 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidorna 24 och 27

Torsdag 
25/9 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Leg. sjuksköterskan Eva Westling ger 
goda råd i åldrandet

Torsdag 
25/9 kl 18.00

Herman Bergmans 
konstgjuteri

Se nästa medlemsblad

Torsdag 
9/10 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Christian Hägglund från Juristjouren i 
Sverige informerar.

Tisdag 
14/10 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff, höstmöte
Se sidan 24

Torsdag
23/10 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

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

Torsdag 
6/11 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

"Roslagsbanan förr, nu och sen". 
Björn Dahlborg berättar.

Onsdag 
12/11

Lindholmens gård
Vallentuna

Gåsablot
Se nästa medlemsblad

Tisdag 
18/11 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 24

Torsdag
20/11 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Marie-Louise Falkenborg, aukt. guide i 
Sigtuna, berättar om: "Sigtuna, Sveriges 
första stad"

Torsdag 
4/12 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Musikkorsord av och med Stig Nohr-
lander.

JaRLabanKeKaLendeRn



��


