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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  2009
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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Hösten har kommit i år också. Det är 
förvånansvärt att tiden går så fort och 
årstiderna växlar så snabbt, åtminstone 
om man har en innehållsrik vardag, 
mår bra och inte upplever att man har 
tråkigt. Jag vet naturligtvis allt för väl att 
många av oss i föreningen varken mår 
bra eller får någon större omväxling i 
vardagen. I styrelsen är vi måna om att 
försöka erbjuda ett så varierat program 
som möjligt för våra träffar och aktivi-
teter. Vi vill att många ska kunna hitta 
något som man vill vara med på, byta 
miljö och få en liten stund tillsamman 
med andra människor. Vi tar gärna 
emot förslag och idéer för att utöka vårt 
utbud.

Ett glatt budskap har vi fått från Täby 
kommun. De har anställt två efterläng-
tade hörsel/syn-heminstruktörer på en 
gemensam halvtid. Se namn, tider och 
telefon på annan plats i bladet.

I efterdyningarna efter sommarens 
förbundskongress i Örebro har vi i slutet 
av september haft ordförandekonferens 
för SPF Stockholmsdistrikt där vår nye 
förbundsordförande Karl-Erik Ohlsson 
deltog med ett inledande anförande. 
Han tyckte att det s.k. jobbavdraget 
var bra men att pensionärerna borde 
kompenseras för de pensionshöjningar 
de gått miste om de senaste åren. Han 
talade allmänt om vård och omsorg, om 
värdighet i livets slutskede och hop-
pades på ett bättre samarbete mellan 
Stockholms- och landsortsföreningarna i 

förbundet samt samarbete med PRO i de 
frågor där vi har samma mål.  

Det talas alltmer om en övergång 
från gamla tiders korrespondens med 
papper till ett IT-samhälle där all kom-
munikation sker via dator och internet. 
Vårt Stockholmsdistrikt vill alltmer 
skicka information till föreningarna 
endast med e-post för att slippa dyra 
portoavgifter. Till oss i styrelsen går detta 
bra, men innan vi kan vidarebefordra 
meddelanden till alla medlemmar lär 
det dröja ännu några år. För er som har 
internetanslutning vill jag i det här sam-
manhanget slå ett slag för vår hemsida 
http://jarlabanke.just.nu där det finns 
info om program och aktiviteter samt 
länkar till distrikt och kommun. Här 
finns också en länk till SeniorNet, som 
blir aktuell inom en snar framtid med 
datorutbildning i Mörby Centrum till en 
rimlig kostnad. Stockholmsdistriktet har 
i dagarna fått en ny hemsida http://www.
spfpension.se/stockholmsdistriktet med 
länkar bl.a. till tidningen Veteranen, som 
har fått en dagsaktuell, mycket snygg 
hemsida. 

I vår förening Jarlabanke har vi kvar 
en del aktiviteter innan nyår och jag vill 
påminna om vår JULMIDDAG den 12 
december i Kommunalhuset med musik 
och dans, för dem som så önskar, till vår 
trumpetare Olle Nilssons trio. Det blir 
JULKONSERT den 14 december på 
Ångaren också den med Olle Nilsson.         

Innan julaktiviteterna blir det en         

KÄRA VÄNNER I JARLABANKE

TEMADAG på Täby Park Hotell den  
24 november med temat ”Täby förr”.

Som jag började så slutar jag med att 
tiden går alldeles för fort och att vi snart 
har ett nytt år 2009. Jag vill tacka alla 
medarbetare, som hjälpt till med olika 
aktiviteter i föreningen och styrelsen och 
jag önskar alla medlemmar en riktigt 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Bertil Wijk

EN GLÄDJANDE NYHET FRÅN TÄBY KOMMUN

Från den 18 augusti har äntligen kommunen anställt två  efterlängtade hörsel/
syn-instruktörer på gemensam halvtid. Instruktörerna skall hjälpa till med att få 
hörsel- eller synskadades vardag att fungera och kan hjälpa till med rådgivning 
och kontakt med ögon- eller öronläkare och syn- eller hörselcentraler . 

Heminstruktörerna Carina Eriksson och Margareta Granberg kontaktas på tele-
fon 08-756 37 91 tisdagar och torsdagar klockan 08.30-09.30. Övrig tid lämnas 
meddelande på telefonsvarare varefter någon av instruktörerna ringer upp.

KALLELSE TILL ÅRS-
MÖTE ÅR 2009

Årsmötet 2009 äger rum tisdagen 
den 17 februari 2009 kl 13.00 i Bib-
liotekshusets hörsal, Attundafältet 14, 
plan 3 

Årsmötesförhandlingar enligt stad-
garna.

Årsmöteshandlingar (föredragningslis-
ta, verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning mm) kommer att finnas 
tillgängliga på kansliet fr.o.m. den 10 
februari 2009.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 3 februari 2009.

Enligt traditionen bjuder föreningen på 
kaffe i anslutning till mötet.
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Att lära sig använda datorn är möjligt för alla 
Datorn är för många ett mysterium som man helst undviker. Men det behöver inte 
vara så. Det finns möjligheter att lära sig hur man använder en dator.

Datorn är väldigt bra att ha till hands om man vill ha e-post från sina anhöriga, 
kunna ta del av barn och barnbarns värld, skolan, semestrar mm. Med datorns hjälp 
hittar man snabbt information om vad som sker i samhället, kommun och i fören-
ingslivet. Och man kan använda den även för att göra mycket annat som att betala 
räkningar, läsa om mediciner läkares råd och en hel del från den nyttiga sidan.

Allt mer av samhällsservicen sker i dag via Internet och därför är det viktigt att alla 
medborgare oavsett ålder har tillgång till datorer och kan hantera dem, sade Barbro 
Westerholm i sitt invigningstal hos Seniornet Danderyd. Hon visade med statistik 
att allt fler äldre använder Internet dagligen för olika slags tjänster. Men det rör sig 
mest om relativt nyblivna pensionärer, som i sitt yrkesliv använt datorer. Barbro 
Westerholm uppmuntrade därför åhörarna att informera henne, för vidare befordran 
till regeringen, om vad som är problem för äldre, som är ovana vid datorer. 

Det finns möjlighet för Jarlabankes medlemmar att lära sig använda datorn hos 
Seniornet i Danderyd (Edsviksvägen 1A, nära Mörby centrum) i trevliga lokaler 
genom individuell utbildning och till den som behöver en billig dator även möjlighet 
att få köpa en begagnad för några hundra kronor.

SeniorNet Sweden är det samlande namnet på den riksorganisation som för se-
niorernas talan i frågor om datorer, Internet, e-post m m. Det är det som vi i dagligt 
tal kallar informationsteknik eller kortare IT. SeniorNet Danderyd är den lokala 
klubben med medlemmar även från våra grannkommuner.

För den som vill prova datorutbildningen finns möjlighet att kostnadsfritt få vara 
med i två prova-på träffar hos Seniornet Danderyd, se hemsidan www.seniornet.
se/klubb/danderyd. Efter provtiden om man vill fortsätta kostar det 200:- för 12 
månader. Måndagar och onsdagar är utbildningsträffar med handledare. Torsdagar 
har man tematräffar med föredrag. Klubbordförande Börje Klingvall kan kontaktas 
på tel 08-622 52 52 eller jarlabankaren Lars Lindstammer via e-mail lars.lindstam-
mer@tele2.se

Torbjörn Huss

Föreningen grundad 1975

Fredag 12 december kl 17.30 
Ljuspunkt i mörka december

Julbord med dans  
på innestället Com Inn

Com Inn, eller Kommunalhuskällaren, som värdshuset heter,  
är berömt för sitt julbord. Jarlabankaren Olle Nilsson och hans 
New Orleans trio är känd för sin trevliga dansmusik. Lägg 
därtill det facila priset, 250 kronor för det hela, så blir det en 
oslagbar kombination och förmodligen årets sista möjlighet att 
äta gott och roa sig för en så billig penning. Den som vill ha 
något starkare än lättöl kan komplettera till självkostnadspris ur 
Jarlabankes allsidiga sortiment. 
Anmäl senast 1 december till Inge-Maren Behrendt 08-732 45 
91, eller Lennart Linse 08-758 98 80. Kostnaden 250 kronor 
betalas på platsen. 
Vi ses fredagen den 12 december kl 17.30 på Kommunalhus-
källaren i Täby kommunalhus, Stationsvägen 13, Roslags Näs-
by. Vi börjar med glögg. Välkommen!
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Nu är det bevisat: 
 Motion gör dig tio år yngre!

Måttlig fysisk träning gör människor tio år yngre. Det kan forskare nu för första 
gången även visa på cellnivå. 

För Första gången kan man se att träningen har en direkt koppling till åldran-
det. Motion ger helt enkelt ett längre och friskare liv, säger Nancy Pedersen, professor i 
medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet.
 
Brittiska och amerikanska forskare har studerat motionsvanorna hos mer än 2.400 brit-
tiska tvillingar i åldrarna 18 till 81 år. Studien visar att den som motionerar minst tre 
timmar i veckan är biologiskt tio år yngre i kroppen än den som inte tränar. 
 
Det är intressant att se att det räcker med måttlig träning, det måste inte vara extremt 
mycket eller särskilt hård träning, säger Nancy Pedersen.
 
Deltagarna har fått svara på frågor om hur mycket de har tränat under det senaste året, 
vilka sjukdomar de har, om de röker och hur mycket de väger. 
 
Forskaren Lynn F Cherkas vid King’s college i London och hennes kolleger kunde i den 
nya studien se att den som tränar har längre telomerer än den som inte rör på sig. Det 
räcker med lätt träning för att skillnaden ska synas. Träningen gav samma effekt oavsett 
deltagarens vikt, rökvanor eller socioekonomiska ställning. 
 
Det är känt sedan tidigare att den som tränar minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, can-
cer, för tidig död, övervikt, högt blodtryck, åldersdiabetes och benskörhet. De flesta av 
dessa sjukdomar är dessutom åldersrelaterade. Att forskarna nu kan visa att fysisk träning 
påverkar åldrandet på cellnivå är däremot något nytt.
  
träningen tycks skydda kroppen från att skadas av stress och inflammationer, 
som båda skyndar på åldrandet.
 
Forskaren Lynn F Cherkas skriver i studien, som publicerats i medicintidskriften Archi-
ves of Internal Medicine, att läkare oftare borde ordinera fysisk träning för att fördröja 
åldrandet och de sjukdomar som drabbar främst äldre.  Våra resultat betonar hur viktigt 
det är med minst trettio minuters måttlig fysisk aktivitet varje dag, skriver Lynn F Cher-
kas.

Artikeln är hämtad från DN och bearbetad av Torbjörn Huss
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TRÄFFAR

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.
OBS! 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 30 kronor vare sig 
du är medlem eller ej. Sista träffen 2008 
äger rum den 4 december men vi börjar 
igen den 22 januari 2009 med musik-
professor Hans Åstrand. För kommande 
program se Jarlabankekalendern sid 31. 
Ansvarig: Marianne Johansson, tel 756 
28 05.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för boende på 

servicehusen samt för funktionshindrade 
medlemmar med följeslagare. Program-
men finner Du i Jarlabankekalendern på 
sidan 31.

Julbord med dans  fredagen den 12 
december. Se särskild inbjudan sidan 7.

Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare i 
Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby cen-
trum. Vi börjar som vanligt kl 13.00.

Tisdagen den 18 november
Anders Karlqvist berättar om Det inter-
nationella polaråret. Se sidan 15.

Tisdagen den 20 januari 2009
Bengt Ridderstråle berättar om Andrée 
och färden mot Nordpolen med bal-
longen Örnen. Se sidan 22.

Tisdagen den 17 februari
Årsmöte samt underhållning av Iréne 
Mannheimer på piano. Se nästa nr !

TÄBY PÅ 1900-TALET
TEMADAG PÅ TÄBY PARK HOTEL

I samarbete med  TibbleSeniorerna

JOHAN TAUBE berättar om utvecklingen  fram till ”Sta´n på landet”.
Lokal: Täby Park Hotel, måndagen den 24 november kl 14.00. 
Avgift: 60:- betalas vid ingången. I avgiften ingår kaffe med kaka.
Anmälan senast den 14 november till Inge-Maren Behrendt tel 732 45 91 eller 
Bertil Wijk tel 732 74 32. Anmälan kan också göras till Jarlabankes kansli tisdag 
och torsdag kl 10-12 tel 756 38 75.
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RESOR OCH UTFLYKTER

Söndagen den 23 november kl 14.00 
The-dans i Odd Fellows lokaler, Västra 
Trädgårdsgatan 11A
Vi i Jarlabanke har fått möjlighet att få 
deltaga i Odd Fellow logernas the-dans 
till ”levande musik” den 23/11. Priset för 
the-dansen är 50 kr per person, och som 
sätts in på Jarlabankes plusgirokonto 84 
85 34-4 före den 18/11. Glöm inte namn 
och telefonnummer! Vi kan även få äta en 
dansbuffé. Priset för måltiden är beroende 
av hur många som anmäler sig men brukar 
vara en väl värd lunch-middag. 
Hör av Dig snarast till Monica 758 68 22 
eller Gunnar 511 714 75.   
Vi har redan tagit fram dansskorna.

”Det är Advent…”
Som tidigare meddelats går årets ad-
ventsresa till den vackra Floda kyrka i 
Södermanland. (Det finns en Floda kyrka 
även i Dalarna). Kyrkan är en av Sveriges 
största landsortskyrkor med målningar av 

Albertus Pictor i ett av långskeppen.

Söndagen den 30 november 
åker vi med buss från Ångaren kl 07.45 
och Täby Centrum kl 08.00 till Floda 
kyrka med högmässa kl 11.00. Många 
kyrkor har tidigarelagt sina adventsguds-
tjänster men Floda behåller den gamla 
tiden. Vi hinner också gå runt och titta 
på det intressanta kyrkorummet innan 
vi åker till Malmköping och äter julbord 
på Plevnagården, som byggdes 1886 som 
Sveriges första militärsjukhus. Efter skif-
tande öden blev gården restaurang och 
hotellrörelse 1980. 
Resan kommer att kosta 625:-/person 
och anordnas av Pocketresor och Hans 
Malmborg.

Bindande anmälan sker snarast till Monica 
Forssén 758 68 22 eller Gunnar Gillberg 
511 714 75. Pocketresor skickar ut plus-
giroblanketter för betalning.

HÖST…underbara färger och tid att skörda.
Varför inte göra Din egen juice!

Äppeljuice
Ta en 10-liters hink och lägg i den:
C:a 6 L. äpplen, väl mogna, klyvda flera gånger (ta ej bort kärnhus eller skaft)
C:a 6 L. vatten
1 matsked citronsyra utspädd i vattnet
1 tesked natriumbensoat utspädd i vattnet
Låt stå minst 4 dygn, rör en gång per dygn, ju fler dygn desto starkare juice.
Sila och tillsätt honung enligt egen smak (c:a 250 gram)
Häll upp på flaskor, ställ i kylen och avnjut dem i den takt du vill.
Lycka till !                                          Insänt av Birgitta Danielsson

Onsdagen den 21 januari kl 14.00 
Visning av Armémuseum 
Riddargatan 13 
En erfaren guide har lovat att ledsaga oss 
genom museets samlingar från 1900-talet. 
Föremålen  berättar om en viktig del i 
vår tids historia, trots att krig är ruskiga 
händelser i alla avseenden.
      
Kostnaden för denna vandring genom 
tider som varit är 50 kr per person och kan 
sättas in på Jarlabankes plusgirokonto 84 
85 34-4 före den 14/1 en insättning som 
också tjänar som en bindande anmälan.  
OBS  glöm inte att ange namn och telefon-
nummer på talongen!

 
Frågor i samband med besöket på Armé-
museum kan ställas till Gunnar Gillberg
511 714 75 eller till Monica Forssén 758 
68 22.
 Efter denna krigiska vandring tar vi en 
något fredligare promenad till restaurant 
Druvan, som ligger i samma hus, där vi 
kan avsluta vår sammankomst med efter-
middagskaffe. 

 

Finns det någon numismatiker 
i Jarlabanke som kan hjälpa 
till med värdering av mynt-
samling? 
Ring Stig Nyholm 756 22 29 eller 
e-post st.nyholm@telia.com
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Månadsträff tisdag 18 november

Svenskar forskar vid polerna
Det internationella polaråret och svensk forskning i Arktis och Antarktis har Anders 
Karlqvist satt som rubrik på sitt föredrag i bibliotekets hörsal i Täby centrum den 
18 november. 

   Det internationella polaråret invigdes i mars 2007 och avslutas i mars 2009. 
Flera tusen  forskare från ett sextiotal länder deltar i mer än 170 forskningsprojekt. 
Den svenska isbrytaren Oden, med ett välutrustat laboratorium ombord, har en 
viktig roll både som isbrytare och som forskningsfartyg.

   Anders Karlqvist har tidigare medverkat i ett jarlabankeevenemang. Vid årsmötet 
i februari spelade han piano. Nu återkommer han, den här gången i sin profes-
sionella roll som chef för Polarforskningssekretariatet. Han är teknisk fysiker och 
adjungerad professor vid Kungl Tekniska Högskolan. Polarforskningssekretariatet 
är den myndighet som har ansvaret för planering och genomförande av polarforsk-
ningsexpeditioner. Anders Karlqvist har varit ansvarig för denna verksamhet i 24 år. 
Han har själv deltagit i många expeditioner till Nordpolen och Sydpolen.

   Det här är ett föredrag som verkligen  angår oss alla. Glaciärer smälter, havs-
nivån stiger, isberg lossnar, det är inte som det har varit. Vi får nu ett unikt tillfälle 
att få en inblick i förhållandena i områden på jorden som har en nyckelroll när det 
gäller klimatet.

   Klockan 13 i bibliotekets hörsal i Täby centrum.
Alve Borg 

                                                      Anders Karlqvist,
                                                      chef för Polarforskningssekretariatet.
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TIBBLEBADET · ATTUNDAVÄGEN 5–7 · 08-768 05 00 · TÄBY

KOM IGÅNG MED NAUTILUS 
– boka gratis provträning!  
NAUTILUS ERBJUDER
• Nautilusmaskiner
• Nya konditionsmaskiner 
• Bad & bastu 
• Kostrådgivning
• Fria vikter
• Seniorpriser
•  nautilusgym.com

Jarlabanken.indd   1 08-08-08   09.31.51

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

BEVINGAT
KÅLSUPARE
Vara lika goda kålsupare, då den ene inte är bättre än den andre. Supa avsåg i äldre svenska 
även äta ”supamat”, dvs sådan mat som åts med sked. Kålsupare är således den som äter kål, 
som jämte rovor var den vanligaste och billigaste maten i det gamla Sverige. Ett ordspråk 
känt från 1600-talet säger att ”Den som inte vill supa kålen, han bör heller inte ha fläsket”. 
År 1599 skall hertig Karl ha sagt till en av rådsherrarna: ”Så borde ock lika bröder ware lika 
kålsupare”. 

Från Marianne Johansson Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag

Tibblebadet

Motionera dig glad och frisk!
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Attundavägen 5-7, Täby
medley.se/tibblebadet
tel 08-503 827 60

Regelbunden motion ger mer än 
bara ökad styrka och uthållighet. 
Motion förbättrar humöret och 
förebygger en rad sjukdomar.

Lunchsim - Banor avsatta endast för 
motionsimmare
Vattengymnastik - Skonsam träning 
för dina muskler och leder
Aftonsim - Kvällssim måndagar till 
skön musik
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Vinprovning I
Denna grupp fortsätter sina träffar
under hösten den 18 november och den 9 
december. 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.
Har ni några frågor, ta då kontakt med 
antingen Anne-Marie Rosell, 758 20 82 
eller Irene Andersson, 758 08 35.

Vinprovning II
Vi har förhoppningen att fortsätta med 
vinprovning 4 gånger även under vårter-
minen i Jarlabankes lokal, Eskadervägen 
40 med start torsdagen den 29 januari 
2009. Teman med druvor och länder 
planeras även framledes. Närmare infor-
mation kommer att meddelas dem som 
deltagit och önskar fortsätta samt dem 
som anmält intresse. Kontaktperson Arne 
Forsén, 758 68 22.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl 13.00. 
Kontakta Monica Palme, 756 80 41
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl 13. Kontakta Magnus Waller 
758 55 83.

Fransk Konversation
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskadervä-
gen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30 och 
börjar vårterminen den 28 januari. 
Anmälan i förväg till Gunilla Thermaenius, 
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 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, 20 november och 11 
december 2008. Nästa år 2009 den 5 fe-
bruari och 26 februari.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 03 83

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Under hösten träffas vi kl 19 den 8 decem-
ber och första gången 2009 den 19 januari 
kl 19. För information om program mm 
kontakta Stig Nohrlander, ring 758 36 82 
eller maila stig@nohrlander.com  

Titta också på vår hemsida, http://jarla-
banke.just.nu  länken Musikalisk salong.

KURSER/CIRKLAR

Jubileumsår 2009
500 år sedan 

ALBERTUS PICTOR
vår störste medeltida konstnär 

gick ur tiden, men hans verk lever. 
http://albertuspictor.com/jubileum.htm
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FRISKVÅRD
  Respektive ledare informerar om och tar emot deltagaravgifter i förekommande fall

Jarladansarna 
Att dansa är både nyttigt och roligt. Just nu 
dansar vi Round Dance och Line Dance. 
Välkomna att ha roligt och friskvårda er 
på samma gång. Plats finns för fler. 2009 
börjar dansen den 12 januari. Ring Toto 
Granath, 756 42 97.

Squaredansarna
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsbyallé 
72. Ring för upplysningar till Birgitta 
Larsson, 756 45 14 eller Per Jödahl 756 
23 25.

Gymnastik
Gymnastiken fortsätter med två grupper 
på Ångaren som tidigare. Gymnastiken 
slutar torsdagen den 11 december men 
börjar igen torsdagen den 15 januari. 
Kontakta Marianne Johansson 756 28 05 
för ytterligare information.

Promenader och stavgång
Vi vill starta en ny grupp för korta prome-
nader 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 informa-
tion, 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 nödvändigt 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 

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 Nord-
ansjö, 756 47 21 eller Birgitta Groschopp, 
768 60 64.

SÄTT PÅ SÄKERHETSBÄLTET!

ECO-driving
ECO-driving, dvs ett sätt att köra bil 
som är snällt mot miljön har väl de flesta 
hört talas om.

Att minska drivmedelsåtgång och ut-
släpp av koldioxid verkar ju förnuftigt. 
Så varför gör inte alla det? Framförallt 
vi pensionärer som ju har gott om tid! 
Svaret på den frågan är nog att vårt sätt 
att köra bil är så innött av många, många 
års bilkörning. Det sitter i märgen och vi 
tänker inte utan kör automatiskt.  Men 
gör det till en utmaning, en sport. Det 
går nämligen att mäta resultatet och då 
blir det plötsligt intressant och roligt.

Så här gör man:
För det första. 
Låt motorn bromsa! 
Flytta uppmärksamheten ganska långt 
fram och reagera snabbt på vad som där 
sker. Om Du ser ett rödljus eller en tra-
fikstockning e d så släpp upp gaspedalen. 
Kvittot på att Du gör rätt är att behovet 
att använda bromspedalen minskar. Lite 
överdrivet kan man säga att ju mer man 
måste fotbromsa under sin körning ju 
troligare är det att man har släppt gasen 
för sent! Slutsatsen är att håll ordentligt 
avstånd till bilen framfor och släpp gasen 
tidigare i st f att fotbromsa när vägen 
kräver lägre fart t ex vid kurvor, trafikljus 
och korsningar, så minskar bensinåt-
gången och koldioxidutsläppen.

För det andra. 
Kör på lägsta praktiskt möjliga varv-
tal. 
Det innebär att man snarast växlar upp 
till högre växel när man skall öka farten 
och att man när man skall minska farten 
dröjer med att växla ned.
Låter ju enkelt men hur det är i varje en-
skilt fall påverkas naturligtvis av motor-
styrkan och växellådans konstruktion.

För det tredje. 
Ha inte bråttom. Man ser lätt på varv-
räknaren var bilens ekonomiska fart 
ligger. Om den ligger på t.ex 95 km/tim 
så kan det kanske vara värt hålla den 
hastigheten i stället för 105 km/tim. 
Tidsskillnaden på sträckan Stockholm 
Uppsala blir knappt 5 min. Något att 
tänka på!

Och till slut. Nollställ vägmätaren vid 
mackbesöken. Det blir då lätt att kolla 
hur mycket mindre ”soppa” som bilen 
drar per mil som resultat av Din ECO 
driving.

P.S.   ECO driving minskar även utsläp-
pen från Förarens plånbok !

P.P.S  Kolla gärna ”ECO-driving” på 
nätet.  Bra artiklar finns skrivna av bl.a 
Vägverket och Motormännen. 

Kaj Ingelman
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Månadsträff - tisdag 20 januari   

Med Örnen mot Nordpolen
Vid månadsträffen den 18 november handlar det om polarforskning i våra dagar. På 
månadsträffen den 20 januari förflyttas vi drygt 111 år bakåt i tiden.

Den 11 juli 1897 startade överingenjör Salomon August Andrée och hans två 
besättningsmän, amanuensen Nils Strindberg och ingenjören Knut Fraenkel med 
ballongen Örnen från Danskön i Spetsbergen. Planen var att man skulle korsa 
Norra Ishavet och landa i Kanada eller Sibirien. Förhoppningsvis skulle man passera 
Nordpolen på vägen.

Vid månadsträffen den 20 januari kommer Bengt Ridderstråle med hjälp av 
overheadbilder att berätta om Andrée, hur denne  fick idén till sitt projekt och fick 
stöd hos myndigheter och allmänhet. Bengt, som under sitt yrkesliv varit officer i 
Flygvapnet, är vice ordförande i SPF Tunasol i Sollentuna. Vi får följa förberedel-
serna på Danskön, den korta men dramatiska ballongflygningen samt den långa och 
mödosamma vandringen på polarisen till Vitön där man beslöt att övervintra. 

Vi får också höra hur Andréemännens läger upptäcktes efter 33 år, hur kvarlevorna 
samlades ihop och återfördes till Stockholm och hur mottagandet blev där.

Bengt Ridderstråle  avslutar sitt föredrag med en redogörelse för hur expeditionen 
har bedömts och omvärderats på senare tid.

Månadsträffen blir som vanligt i bibliotekets hörsal i Täby centrum med början 
klockan 13.

Alve Borg

           
            

Örnen lyfter från Danskön 11 juli 1897.

Husmanskost - Lunchbuffé
A la carte

Asiatiska rätter
Mat för avhämtning

Catering
Fullständiga rättigheter

mån-tors 11-21  fredag 11-22  lör 12-22   sön o helg 12-21
Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86

www.restaurangeskader.com 

SUSHI CAFÉ
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Ett märkligt levnadsöde
Jag har ända sedan barnsben fascinerats av flermastade segelfartyg och hörde 

tidigt berättelserna om Ostindiska Compagniet och farofyllda resor till Kina. Skep-
pen lastades i Göteborg med järn och koppar, trä och trätjära. Efter ett par år åter-
kom fartyget lastat med lyxvaror och dyrbarheter som kryddor, te, blåvitt porslin 
och siden. Ostindiska Compagniet bildades 1731 och verkade under fem tidsperio-
der, s.k. oktrojer, fram till 1813. De första oktrojerna var mycket vinstgivande men 
senare blev konkurrensen för stor och resorna till Kina upphörde. Det var många 
faror som lurade under dessa långresor, skeppshaveri, pirater, skörbjugg och andra 
livshotande sjukdomar. Förvånansvärt många företag kunde ändå genomföras.

Ostindiefararen ”Götheborg” byggdes i Stockholm 1736 och hade en lastkapa-
citet på 833 ton. På sin tredje resa 1743 förliste hon efter nästan tre års bortovaro 
strax utanför ”Nya Elfsborgs fästning” på väg in till Göteborg. Med ombord fanns 
en kvartersmästare (underhållsbefäl), som hette Mathias Holmers och det är hans 
öde, som är så märkligt.

Matts Persson föddes 1712 på Arholma i Stockholms norra skärgård. Arholma 
tillhörde på den tiden Vätö socken. Matts föddes i en fattig bondfamilj, som 1719 
fick gömma sig eftersom ryssarna brände all bebyggelse på ön. Fadern dog tidigt 
och Matts blev kvar på ”Simesgården” (finns kvar än i dag) för att hjälpa sin mor 
och bror. 25 år gammal 1737 gick Matts till sjöss som kockgosse och två år senare 
började han sin karriär inom  Ostindiska Compagniet, som behövde mycket folk 
och helst svenskt befäl.

1739 byter Matts namn och kallar sig hädanefter Mathias Holmers. 1743 har 
Mathias stigit snabbt i graderna inom Compagniet och varit både kvartersmästare 
och lärstyrman, när han mönstrar på ”Götheborg” som kvartersmästare. Officerar-
na inom rederiet hade rätt att göra egna affärer under resorna och kunde på det sät-
tet skapa sig förmögenheter. Mathias fortsatte som styrman och blev 1761 kapten 
på eget fartyg ”Lovisa Ulrica”. Med detta fartyg gjorde han tre resor till Kina, den 
sista 1766-1767. Efter första resan köpte han Lidö säteri, där han som ung tjänat 
dräng. Sätesgårdar var förbehållna adeln men Holmers kompanjon Wernstedt, som 
var adlig, innehade sätesfriheten och Holmers egendomen.

Den gamla huvudbyggnaden på Lidö hade naturligtvis bränts ned av ryssarna 
1719 men på den gamla grunden lät Holmers bygga ett Corps de logi till en kost-

nad av 6000 daler, i dag en välkänd restaurang och pensionat vid Lidöfjärden ös-
ter om Norrtälje. Hans ungdomskärlek hade under alla resorna utomlands hunnit 
bli kyrkoherdefru på Vätö men Mathias Holmers gifte sig 1770, 56 år gammal, 
med kyrkoherdedottern, som var 16 år. Äktenskapet varade i 29 år och de fick 
fyra döttrar och en son. Mathias avled 1799, 87 år gammal. Mathias Holmers och 
hans hustru ligger begravda i ett privat kapell intill Vätö kyrka och i vapenhuset 
finns en minnestavla (epitafium) över honom.
     

Bertil Wijk
Fritidsboende på Vätö

Källor: Ostindiefararen Götheborg seglar igen. Ingrid Arensberg  
            Norrtälje tidning 23 juni 1994. Christina Karman Ohlberger

Ostindiefararen Götheborg i Norrtälje hamn
Foto: Lennart Linse               
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JARLABANKE I VÄSTERTORPS
SKULPTURPARK 

Vi var ett 15-tal som fick en fin kulturupplevelse den 14 augusti när vi besökte den 
inte alltför kända miljön med offentliga skulpturer i Västertorp. Centrum och parken 
med skulpturer invigdes 1955 och tillkom på initiativ av Hägerstensåsens kulturella 
förening med direktör Fritz H. Eriksson i spetsen. Många kända konstnärer finns 
representerade med  utplacerade skulpturer eller väggkonstverk: Grate, Marklund, 
Nemes och även den världsberömde Henry Moore för att nämna några.

För oss blev det också en upplevelse att få ta del av den generösa och välutformade 
parkmiljön som kunde prägla en stockholmförort på 50-talet. Vi fick en initierad
guidning av arkitekt Gösta Öhman som också bor i grannskapet. Tack!

Ett par bilder följer från besöket: 

   Vår besöksgrupp framför fontänen på torget i Västertorp. 

 

                                   

                                                                     
                                                                     Arne Jones skulptur Katedralen 
                                                                     mot en blå himmel
                                                                     Text och foto: Arne Forsén
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Månadens kåseri
Ingen vet var mobilen har sin gång

Under min agrara period i tonåren blev min klocka uppäten av en ko. Ja, inte 
riktigt uppäten, kon spottade ut den som tur var. Jag trodde det var en unik hän-
delse, men nu har jag läst i tidningen att jag är slagen med ett par hästlängder av 
en dansk. Han fick sin mobiltelefon uppäten av en häst.

Danska mobiloperatören TDC har gjort en enkätundersökning om förlorade 
mobiltelefoner, läser jag vidare. En hade tappat sin framför gräsklipparen och 
någon hade stoppat in sin i tvättmaskinen.  Men inte mindre än fjorton procent 
av de svarande hade tappat mobiltelefonen i toaletten.

Man kan undra vad en motsvarande undersökning hade givit för resultat i 
en del trakter i Centraleuropa, i varje fall för ett par årtionden sedan. Jag läste 
en schweizisk deckare där ett stående skämt på polisstationen handlade om 
kommisariens förmåga att ofta tappa sin tjänstepistol i toan. Att det är lätt gjort 
inser alla som varit där. Plånböcker, nyckelknippor, lösa mynt och mobiler borde 
inte förvaras i byxfickorna vid besök på toaletter där Gustafsberg eller likställda 
inte fått möblera fullt ut. Även utan komplett möblering är det naturligtvis än-
damålsenligt, men onekligen lite mer komplicerat. Jag förstår min kollegas lilla 
dotter som vid en resa i dessa trakter upprört meddelade sina föräldrar att någon 
hade snott toastolen.

Om mobiltelefoner funnits i radions och min egen barndom skulle sådana här 
händelser ha platsat i ett program som hette ”Har ni varit med om det nån gång”. 
I ett sådant program berättade en man att han kommit hem en kväll och i trappan 
mött en naken kvinna, våt håret och med en gädda i famnen. Förklaringen var att 
det hade ringt på dörren när damen just hade duschat. Hon gick till ytterdörren 
och frågade vem det var. ”Jag är här med gäddan”, sa en bekant röst, ”jag lägger 
den på en tidning utanför dörren.” ”Bra”, sa den nyduschade, ”tack!” När stegen 
utanför dörren inte hördes längre öppnade hon en springa för att ta in gäddan. 
Då gled fisken ner några trappsteg.  Trapphuset var ju tomt så evakostymeringen 
före syndafallet var inget hinder för att gå ut och hämta gäddan. Då öppnades 
porten två trappor ner. Av luftdraget blåste dörren till lägenheten igen. Och där 
stod hon. Jag minns att jag var mycket besviken över att historien slutade där, 
man fick inte veta vad som hände  sedan.

Mobiltelefonen, för att återgå till den,  är ju en fantastisk manick, i synnerhet 
som den numera också kan hantera bilder. En mobil borde kunna sänkas ner 

i diverse rörledningar för att leta efter borttappade mobiler. Det kan vara mycket 
samtalspengar kvar i en sådan.

Sådana här problem är det ju inte med fasta telefoner. Men det kan finnas andra 
problem På min arbetsplats hade jag ett telefonnummer som tydligen gått på cir-
kulation mellan tidigare abonnenter, tre företag vilkas kunder aldrig glömt dem.  
Numret hade innehafts av ett företag som lånade ut pengar, ett företag som lagade 
gitarrer, och ett som sålde madrasser. Mitt arbete hade anknytning till livsmedel 
och det var upplagt för missförstånd.

Samtal 1.  Tjenare, jag blir olycklig om jag inte får tag på åtta laxar innan ban-
ken stänger på onsdag, kan du fixa det? Näe, det är bäst att höra efter i saluhallen.

Samtal 2.  Är du specialist på elgitarrer? Näe, men jag vet en del om fårfioler. 
Och tonfisk.

Samtal 3.  Jag behöver en ny madrass. Dom sabla knölarna har legat sönder 
den gamla. Jaså, ja, visserligen skall dom behandlas varsamt, men att lägga dom 
på en madrass är väl att ta till. Det säger potatisproducenterna inget om i sina 
rekommendationer.

Innan det som nu kallas mobil började kallas mobil var en mobil en grej som 
hängde i taket och snurrade, driven av den uppåtstigande varma luften. Vad kallas 
en sådan nu?  Jag har lite svårt att hänga med när gamla inarbetade benämningar 
inte gäller längre.  Fyrtiotalist t ex.  För mig är en fyrtiotalist det som gällt sedan 
1940-talet och som står i Svensk Uppslagsbok tryckt 1954 och i Nationalencyclo-
pedin tryckt 1991. Där står att fyrtiotalister var kulturpersonligheter, särskilt inom 
litteraturen, som framträdde eller gjorde sig gällande under 1940-talet. Det var 
personer med starkt pessimistisk livssyn på grund av 1930-talets storpolitiska kri-
ser framkallade av de totalitära staterna och som resulterade i andra världskriget. 
Huvudämnet för fyrtiotalisternas diktning var den enskilda människans livsfrågor 
och livsmöjligheter.

Fyrtiotalisterna hade namn som Stig Dagerman, Erik Lindegren, Maria Wine, 
Lars Ahlin, Werner Aspenström. Det är möjligt att Elvis lever, men fyrtiotalis-
terna är definitivt döda.

Alve Borg
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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,
Ansvarig utgivare Bertil Wijk 732 74 32 blmw@ownit.nu
Vice ordförande,
Ansvarig för Trafik,
Kontor och Lokaler Kaj Ingelman 756 14 34 kajingelman@hotmail.com
Kassör samt Försäkringar Ing-Britt Edlund 768 83 10 o.edlund@spray.se
Sekreterare Birgitta Danielsson 758 78 48       birgitta.l.danielsson@telia.com
Klubbmästare Inge-Maren Behrendt 732 45 91
Väntjänstansvarig Annagreta Hansson 758 07 31
Medlemssekreterare Gunnar Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Medlemsrekrytering Käthie Wernerson 510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
Utskick, ”Brevduvor” Jan-Olof Ohlsson 768 53 69 janon@telia.com
Ansvarig för Friskvård 
samt Datasystem Torbjörn Huss 758 79 59 torbjorn.huss@telia.com 
Resor och Utflykter Monica Forssén 758 68 22 monica.forssen@telia.com
Resor och Utflykter Gunnar Gillberg 511 714 75 gunnar.gillberg@telia.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

Tisdag 
18/11 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 10 och 15

Torsdag
20/11 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

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

Söndag
23/11 kl 14.00

Odd Fellows lokaler,
V:a Trädgårdsgatan 11A

The-dans
Se sidan 12

Söndag
30/11 kl 07.45

Buss från Ångaren och 
Täby Centrum

Floda kyrka med högmässa kl 11.00

Tisdag
2/12   kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Väntjänstträff

Torsdag
4/12   kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Musikkorsord av och med Stig Nohrlander

Måndag
8/12  kl 19.00

Jarlabankes kansli,
Eskadervägen 40

Musikalisk salong med Stig Nohrlander

Tisdag
9/12   kl 14.00

Broby gård Väntjänstträff

Fredag
12/12 kl 17.30

Com Inn eller
Kommunalhuskällaren

Julbord
Se sidan 7

Måndag
19/1  kl 19.00

Jarlabankes kansli,
Eskadervägen 40

Musikalisk salong med Stig Nohrlander

Tisdag
20/1   kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 10 och 22

Torsdag
22/1   kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Musikprofessor Hans Åstrand underhåller 
med: "Vem skrev musiken åt Bellman? En 
studie i avancerad paroditeknik".

Tisdag
27/1   kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Väntjänstträff

Torsdag
5/2    kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Viveca Lindenstrand, f.d. intendent på 
Skulpturens Hus, berättar om Edvard 
Munch och Henrik Ibsen, ömsesidig 
påverkan!

Tisdag
17/2 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Årsmöte samt underhållning av Iréne 
Mannheimer på piano.

Torsdag
19/2   kl 14.00

Ångaren,
Eskadervägen 5

Berth Nilsson från Ädelfors Bruk & Konfe-
rens sätter Afrika i fokus.

JARLAbAnKEKALEnDERn
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