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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.
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Kära vänner i Jarlabanke
Jarlabanke har i dagarna haft sitt 
33:e årsmöte som med sedvanlig elegans 
sköttes av Birger Fröberg. Undertecknad 
fick förtroendet att fortsätta som ordfö-
rande ytterligare ett år, och styrelsen fick 
ansvarsfrihet för det år som gått. I sam-
band med årsmötet utnämndes Anna-
greta Hansson och Marianne Johansson 
till hedersmedlemmar för förtjänstfullt 
arbete med väntjänst respektive torsdags-
träffar. Medlemskapet innebär befrielse 
från årsavgift i föreningen för resten 
av livet samt ett diplom från Sveriges 
Pensionärsförbund. Ett litet antal med-
lemmar i vår förening har tidigare fått 
hedersmedlemskap och av dessa nu le-
vande minns vi Börje Larsson och Paula 
Lindberg för deras stora arbetsinsatser.
Efter årsmötet  fick alla uppleva en 
fantastisk musikstund då pianisten Irène 
Mannheimer spelade ett antal noga ut-
valda verk från Schubert fram till 1900-
talet med Lars-Erik Larsson och Gunnar 
de Frumerie. 

Av den ekonomiska redovisningen har 
vi nu sett att det gick ihop tack vare den 
10-krona en del medlemmar betalar vid 
användande av vårt kansli och vår egen 
sparsamhet med papper och snören. 
Vi börjar det nya året med att söka nya 
bidrag från kyrka och kommun och 
hoppas på välvillig behandling av dessa 
ansökningar. Från kommunen har vi fått 
hjälp med hyran för vårt kansli, men lik-
som förra året ingen hjälp med driften. 
Vi ser oss därför nödsakade att fortsätta 
med 10-kronan. Det har också tillkom-

mit ett orosmoln vid horisonten och det 
är som ni vet den vikande konjunktu-
ren och därav ökad sparsamhet, vilket 
berör våra annonsörer. Vi är ju mycket 
beroende av dessa för att kunna göra 
medlemsbladet, som är praktiskt taget 
enda möjligheten vi har att presentera 
program och aktiviteter för våra med-
lemmar. Visserligen har Jarlabanke en 
hemsida där alla program finns, men 
den är av olika skäl ännu inte så flitigt 
besökt.  

Vi har dock mycket att glädjas åt, 
framför allt för att våren är i antågande. 
Det märks inte så mycket just nu när jag 
skriver detta, men av mångårig erfaren-
het vet vi att det blir en vår även i år 
och att ljuset återvänder. Vi kan också 
se fram emot en mannekänguppvisning 
med Herr- och Damkläder på Ångaren 
den 23 april och vårkonsert också den 
på Ångaren den 17 maj samt vårlunch 
på Kvarntorp den 2 juni. En mycket 
intressant månadsträff kommer i mitten 
av april, då vi får höra arkeologen och 
reseguiden Ali Mustafa berätta om sitt 
hemland Egypten.

Den nya styrelsen sätter nu i gång med 
friska krafter för att göra omväxlande 
program till  hösten och jag hoppas 
också att vi kan ordna något intressant 
till sommaren.

Bertil Wijk
ordförande 
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Lär dig om din dator hos 
SeniorNet Danderyd 
SeniorNet Danderyd hade öppet hus för 
oss den 24 februari. De som inte hade 
möjlighet att vara med men som vill 
prova på SeniorNets datoranvändarstöd 
är välkomna att kontakta: Lars Lind-
stammer på tfn: 08-7684587, mobil: 
070-4916847 eller  via e-post <lars.
lindstammer@tele2.se>
SeniorNet Danderyd håller till i Kevinge 
seniorboendes trivsamma lokaler på 
Edsviksvägen 1A, 1 trappa upp (ca 150 
meter från Mörby centrum).   
Se även www.seniornet.se/klubb/dande-
ryd/ Alla är välkomna att skaffa sig dator-
kunskaper eller få hjälp med frågor om 
hur man bättre kan använda sin dator.

Stiftelsen Äldrecentrum 
informerar
Föreläsning på ABF-huset, Sveavägen 41, 
Stockholm. Entré 20 kr för SPF-med-
lemmar (visa medlemskort). Övriga 40 
kr.

Mat för äldre
- men när är man äldre och vilket kost-
budskap gäller?

Föreläsningen den 16 april kl 13.30-
15.00 handlar om de vanligaste rekom-
mendationerna om bra mat för äldre.

Föreläsare: med dr Anja Saletti
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Sverige hyllar Albertus Pictor -
känd medeltidsmålare i Täby kyrka

Det har väl knappast gått att undvika det faktum att Sverige detta år firar ett 500-årsjubileum 
som är en hyllning av en av landets största medeltida konstnärer. 

Albertus Pictor föddes kring 1440 i Immerhausen, en liten stad i mellersta Tyskland. Albertus 
Pictor kom att bli känd under många tillnamn, bl.a. hämtade han ett från just sin födelsestad 
och kallade sig därför Albertus Ymmerhusen. I Sverige blev han också känd som Albrekt (el-
ler Albert) Målare och Albrekt Pärlstickare. I Täby kyrkby finns f.ö. en gata uppkallad efter 
honom, Albert Målares väg. Forskningen kring hans person visar att han först dyker upp som 
borgare i Arboga 1465 för att sedan omtalas i Stockholm 1473. Han gifter sig då med Anna, 
änka efter Johan Målare. Enligt historien löser han ut arvslotterna efter den avlidne målaren 
och blir i och med detta ägare till ett stenhus vid Norreport i Stockholm. Uppenbarligen blir 
han ganska framgångsrik inom sin konstnärliga verksamhet – han arbetade även som brodör 
(eller pärlstickare) vintertid i sin syateljé – ty enligt skattelängderna betalar han 12 öre i skatt 
per år vilket gör honom till en av de högst betalda samtida målarna. 

Albertus Pictors målningar finns i ett trettiotal kyrkor i Sverige, men det var främst i Mälar-
landskapen som han var verksam. Härkeberga kyrka i Uppland och Täby kyrka i Täby kyrkby 
är två kyrkor som innehåller väl bevarade målningssviter. I Täby kyrka kan man bland annat 
hitta hans, genom svensk film, världskända målning där en riddare spelar schack med döden.  
Just det motivet använde sig ju Ingmar Bergman av i sin film Det sjunde inseglet. 

Täby kyrka byggdes vid mitten av 1200-talet och kalkmålningarna i klara färger gjordes av 
Albertus Pictor kring 1480. Under 1600-talet kalkades målningarna i många medeltida kyr-
kor över och när man senare försökte ta fram konstverken igen, så blev det ofta bara fragment 
som gick att rädda. I Täby kyrka hade kalkningen bara drabbat väggarna. Taket undgick 
överkalkning vilket gör att man fortfarande kan se Pictors fantastiska målningar breda ut sig i 
all sin färgrikedom och vara väl värda ett studiebesök i kyrkan. 

Vad som bl.a. kännetecknar Pictors målningar är ornamentiken och de robusta figurerna 
klädda i den typ av kläder som vid den här tiden bars av den svenska befolkningen. Att kyr-
kobesökarna på så sätt kunde identifiera sig med figurerna gjorde det säkert lättare att ta till 
sig målningarnas religiösa eller moraliska budskap. 

Att Sverige valt att göra 2009 som jubileumsår beror på att 1509 förmodligen är det år då Al-
bertus Pictor avlider. Han är omnämnd 1509 då han i juni ska ha spelat orgel vid en begrav-
ningsmässa i Stockholm. Följande år finns han dock inte längre upptagen i skatteböckerna.  

Albertus Pictor-jubileet kommer att uppmärksammas med bokutgivning, en rad 
utställningar, marknader, föredrag, visningar m.m. runt om i Sverige. Det kommer också 

Bodil Svensson
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att finnas en frimärksutgivning där motivet är hämtat från Pictors målning Livshjulet som 
återfinns i Härkeberga kyrka. Frimärksblocket med de tre frimärkena har utformats av Gustav 
Mårtensson och graverats av Lars Sjööblom.

De som vill ha mera fakta om Albertus Pictor kan göra ett besök på www.albertuspic-
tor.com eller ta del av någon av de många böcker som getts ut om konstnären.

Dessutom finns en hel del evenemang att ta del av (med reservation för ändringar).

�9 april kl ��.00 
Medeltidsmuseet 
Stockholm

Professor Jan Svanberg berättar om Albertus Pictor

�9 april kl �9.00 
Täby kyrka

Teaterstycket Livets hjul. Om den medeltida kyrkomålaren Albertus 
Pictor och hans tid. Av och med Vibeke Nielsen.

�0 maj kl ��.00 
Täby kyrka

Vid tre tillfällen under våren ges olika musikprogram med rubriken 
”Musik som målar liv – kammarmusik under Albertus valv... Pictor 
Chamber Music”. Barockcello; Sara Wijk, traversflöjt; Kina Sönstevold, 
barockfagott; Knut Sönstevold, cembalo; Mayumi Kamata, slagverk-
naturflöjt; Göran Månsson. Musik av Telemann, Merci, Galliard, Bach 
och.Vivaldi.
Fri entré

�� maj kl ��.00 
Medeltidsmu-
seet, Stockholm

Memento mei. Om Albertus Pictor och hans tid med museilärare Marit 
Holgersson

� juni 
Orgelfestival i 
Storkyrkan
��-�� augusti 
Täby kyrka 

En medeltidsmarknad kommer att äga rum kring kyrkan. En konfir-
mandgrupp med musikalinriktning inom Täby församling kommer då 
också att uppföra ett medeltida spel.

��-�� augusti, 
�9-�0 augusti 
Täby

Konstnärer i Täby avser att ordna utställning på kommunens konstcen-
trum, Karby gård, ”Hyllning till Albertus Pictor”.

�0 augusti 
Täby

Namnsdagskalas för Albert

�0 augusti kl 
�8.00 
Täby kyrka

Medeltida klädvisning i Täby kyrka med konstnärinnan Sonja Greijer

8 oktober kl
14.00
Ångaren

Birgitta Segerström berättar och visar bilder om Albertus Pictor
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Alternativ medicin en tankefälla?

Många människor lockas idag av att vid sjukdom söka hjälp utanför den etablerade 
vården.  Kanske känner man sig mer bekräftad med de alternativa metoderna?

Få en sund och säker viktminskning.
Förbättra din hudkvalitet
Sänk stressen och öka orken och lusten.

Ja annonserna frestar till inköp av diverse ”fullständigt naturliga medel” som ska hjälpa oss till 
hälsa och skönhet.

Tänk att kunna få en diagnos utan besvärliga undersökningar och sedan genast få ett recept 
på ett naturmedel som ska göra oss friska. Det fick min man och jag uppleva vid ett besök i 
Kina för några år sedan. Vi var tillsammans med en grupp pensionerade läkare i Peking där vi 
hade förmånen att få göra ett studiebesök på ett sjukhus. Det bestod av två byggnader bredvid 
varandra. Det ena huset hade traditionell inriktning så kallad skolmedicin, det andra alterna-
tivmedicin. Gruppen fick besöka båda sjukhusen men vi tyckte nog att det senare var  
mest spännande. 

Då vi kommit in i detta välkomnades vi och fick sitta ner på varsin stol med ett litet bord 
framför. Efter ett inledande anförande om sjukhuset, dess patienter och behandlingsmetoder 
kom ett antal läkare in och vi fick var och en genomgå en undersökning som bestod i att 
läkaren beskådade vår uträckta tunga och därefter kände på vår puls. Allt skedde under största 
koncentration.
Utredningen var därefter fullbordad och diagnosen meddelades genast muntligt. Min man 
fick veta att han hade fel på sin halsrygg och jag verkade ha något fel med genomblödningen 
av levern. Recept överlämnades och vi hade sedan möjlighet att köpa ordinerade naturläkeme-
del utanför lokalen. Det var en i mitt tycke lång rekommenderad behandlingsperiod över ett 
år och kostnaden var förvånansvärt hög.

Det har nyligen kommit ut en kritisk bok om alternativmedicin av författaren Simon Singh 
och professorn i komplementärmedicin Edzard Ernst med namnet ”Salvekvick och kvack-
salveri”. Alternativmedicin som till exempel healing eller kristallterapi betecknar metoder 
som ställer sig utanför den gängse vetenskapen. Komplementmedicin är metoder som inte är 
vetenskapligt belagda men som används som komplement till den vanliga vården exempelvis 
akupunktur och Qi Gong. 

Boken behandlar ett mycket kontroversiellt ämne och som jag förstått inte är något man sko-
jar om. Meningen med den är att utifrån vetenskapliga metoder ge svar på hur alternativmedi-

Gudrun Wijk
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cinen fungerar, vad som är bra, vad som är rena bluffen och vilka riskerna är med till exempel 
örtmedicin och kiropraktik. Många av metoderna har enligt författarna en förväntanseffekt 
det som också kallas en placeboeffekt. De flesta sjukdomar som lämnas utan behandling går 
över av sig själv menar författarna. Det är då lätt att få för sig att en i sig overksam drog haft 
effekt. Det svåra med studier av till exempel akupunktur är att sortera bort det som är place-
boeffekter. Förväntan är stark när man ser nålen gå in i smärtpunkten.
Boken har som kanske förväntats vållat en het debatt vilken verkar dela folk i två ganska mot-
stridiga grupper. Vid en omröstning som Svenska Dagbladet gjorde på frågan ”Har du testat 
alternativmedicin? ” framkom att 30 % tyckte att det var deras räddning, 17 % skulle gärna 
testa om de behövde och 53 % svarade att det skulle aldrig falla dem in. Alternativmedicin 
är den behandlingsform som växer snabbast i världen. Den omsätter årligen 490 miljarder 
kronor! 

Vad är det då som är så lockande med alternativmedicin?

Är det en tro på att naturliga behandlingar inte har samma biverkningar som de traditionella?
Det finns ingen garanti för att naturläkemedel är fria från biverkningar eller risker. En numera 
ganska välkänd risk är något som kallas interaktion. Effekten av olika traditionella läkemedel 
kan minskas eller förstärkas ihop med ett naturläkemedel. Det finns säkert också allmän-
mänskliga faktorer som gör att man söker sig till alternativmedicinen. Rykten om behandling-
ens förträfflighet kan vara en av orsakerna liksom att man har samma behandlare, besökets 
längd, mottagningens utseende och att man känner sig bekräftad och välkommen. Samma 
effekter som säger att doktorn som ler vänligt får bättre effekt av antibiotika än en annan. 

För tre år sedan fick Karolinska institutet en mycket generös donation till forskning i så kallad 
komplementär medicin. Professor Martin Ingvar leder den verksamheten. Uppgiften är att 
analysera alternativmedicinen vetenskapligt, om den kan kombineras med den västerländska 
medicinen och informera den etablerade sjukvården om resultaten. Den alternativmedicin 
som troligen de flesta av oss provat på är nog naturläkemedel. Mer än tio procent av svenska 
folket använder dagligen dessa. Det är skillnad på naturläkemedel och naturmedel.  De förra 
är bättre kontrollerade när det gäller effekt, säkerhet och kvalitet medan naturmedlen bara 
genomgått en ytligare säkerhetskontroll. 

I Sverige börjar allt fler läkare intressera sig för naturens läkemedel. Naturläkemedel ska vara 
avsedda för egenvård det vill säga åkommor man tar hand om själv. För vissa medel rekom-
menderas att man innan produkten används tar kontakt med en läkare. Detta för att man ska 
vara säker på att man inte försenar upptäckten av någon sjukdom som ska behandlas på annat 
sätt.

Många människor i min bekantskapskrets kan berätta hur de blivit hjälpta av akupunktur, 
kiropraktik och örtmediciner. Andra är mycket skeptiska. Den största nackdelen med den 
alternativa medicinen tycker många är att den kostar massor av pengar och att den ibland 
inger falskt hopp.
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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 sker 
torsdagen den 23/4 (se Jarlabankeka-
lendern på sidan 31). Information om 
höstprogrammet kommer i nästa utskick 
(MB 3/2009), distribution 9 juni.
Ansvarig: Marianne Johansson,
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. Ansvarig är Annagreta Hans-
son, 758 07 31.

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

Tisdagen den 21 april
Arkeologen och reseguiden Ali Mustafa 

berättar om sitt hemland Egypten. Se 
vidare på sidan 24.

Mannekänguppvisning 
på Ångaren
Torsdagen den 23 april kl 14.00. Dam-
kläder visas av modefirman Designers, 
Hägernäs Strand, och herrkläder av BK 
Herr, Näsby Park. Mannekängerna kom-
mer som vanligt från vår egen förening. 
Se vidare på sidan 25.

Vårkonsert på Ångaren
Söndagen den 17 maj kl 14.30. Se mera 
sid 15.

Vårlunch på Kvarntorp
Tisdagen den 2 juni kl 13.00 träffas vi 
på Kvarntorpsgården och äter en god 
lunch under trevlig samvaro. Vi hoppas 
att det nästan är sommar i början av juni 
med skir grönska. När detta skrivs snöar 
det ute.
Kvarntorpsgården har adress Näsby Allé 
72 och ligger 100 meter från hållplatsen 
vid Allégården för buss 619 och servi-
celinjen. För den som kommer med bil 
finns parkeringsplatser nära eller på kort 
avstånd från entrén. Kan du inte gå i 
trappor finns en ingång ovanför stora 
entrén som ligger i samma plan som 
matsalen.
Lunchen kostar 140 kronor, som betalas 
på platsen. Våra brevduvor får separat 
inbjudan. Anmälan senast onsdagen den 
�� maj till Inge-Maren Behrendt 
��� �� 9�.



��

BEVINGAT

BRÄNNVIN 
Knäppa brännvin till en sup. Knäppa knapparna i fel knapphål som en berusad. En äldre 
variant är "knäppa till brännvin", vilket tolkades som att man snart skulle få brännvin 
eller att man knäppte snett för att få plats med en flaska i innerfickan.

KORT
Hålla någon kort. Ge någon mycket liten frihet, svara i snäv ton. Uttrycket är taget 
direkt från ryttarspråket: "man håller en häst i korta tyglar för att ha den under 
kontroll".   

                                            Från Marianne Johansson Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag  
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RESOR OCH AKTIVITETER

�009-0�-��
Skärgårdsvår med ejder, alfågel, örn 
och säl.  Arr. Ekmanresor
Få saker kan mäta sig med att möta våren 
i Stockholms yttre skärgård. På fjärdarna 
leker alfågel ”ta-fatt” medan sälar nyfiket 
tittar på oss från sina grund. I bakgrunden 
spanar havsörnar från sina höga utkikar och 
ejderhanarnas läten ligger som en kuliss över 
skärgårdslandskapet – det är skärgården när 
den är som bäst.
Vi embarkerar Cinderella 1 på Strandvägen 
kajplats 15 klockan 08,45 för resa Svartlöga 
t/r med beräknad återkomst kl 16,30. 
Priset för denna härliga resa är 695 kr och 
inkluderar lunch ombord. Vi får guidning 
av Henrik Waldenström samt experter från 
Världsnaturfonden WWF.
Din bindande anmälan sker genom att �9� 
kr sätts in på Jarlabankes plusgirokonto 8� 
8� ��-� så snart Du kan! Inte senare än 
�� april. Ange namn, telefonnummer samt 
”skärgårdsvår” på talongen! 
Har Du några frågor ring Gunnar Gillberg 
511 714 75, eller Monica Forssén 758 68 
22.

�009-0�-�8 till �009-0�-�0  
� dagar Helsingfors. ”SÅSOM I 
HIMMELEN” Arr. Favoritresor
Svenska Teatern i Helsingfors ger ett 
musikdrama av Kay Pollaks  storfilm 
”Såsom i Himmelen”. Dramat handlar om 
en världsberömd dirigent som på grund av 
sjukdom återvänder till sin barndomsby och 
börjar där leda den spillra till kyrkokör som 
övar i den gamla folkskolan.
Dag 1. Avresa med Silja Line kl 17.00. 
Samling i Siljaterminalen kl 16.30 den 28 
mars. Efter avgång samlas vi för gemensam 
middag.

Dag 2. På morgonen serveras vi frukost 
och vi ankommer till Helsingfors kl 09,55. 
Föreställningen på Svenska Teatern börjar kl. 
12,00. Teatern ligger på promenadavstånd 
från kajen. Klockan 17.00 avgår båten mot 
Stockholm. Gemensam middag.
Dag 3. Frukost på båten. Åter i Stockholm 
kl. 09,30.   
Då vi färdas med fartyg på internationellt 
farvatten måste vi vid beställning ange 
vårt personnummer. Resan kostar 
2.250 kr som vid beställning sätts in på 
Jarlabankes plusgirokonto 84 85 34-4. 
Alltså på talongen: namn, personnummer, 
telefonnummer samt ”Helsingfors”. Då tiden 
är knapp och för att vi skall få komma med 
till denna musikaliska begivenhet måste 
Du bestämma dig omgående. Platserna är 
begränsade så ”Först till kvarn” . Har Du 
några frågor ring till Gunnar 511 714 75.

�009-0�-��
Stadshuset och det ”växande” konst-
verket på Norr Mälarstrand.
Stadshusets kända torn med riksvapnet Tre 
Kronor på toppen och som ritades av Ragnar 
Östberg har alla sett, men det är ett motsä-
gelsens hus. Det planerades som rådhus men 
blev stadshus. 

Vi samlas kl �0.�� utanför stadshuset, och 
visningen börjar kl ��.00.
I samband med stadshusvisningen kommer 
en extern guide, arkitekten Gösta Öhman 
(känd av oss från i höstas då han visade 
Västertorps skulpturer), att guida oss i Stads-
husträdgården med dess konst samt Norr 
Mälarstrands parkpromenad. Själva parkpro-
menaden med sina björkar, gräskullar och 
avskilda sittplatser är ett av Stockholms mest 
tilltalande levande konstverk. 
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Efter visningen av Stadshuset äter vi lunch i 
Stadshuskällaren varefter vi beser stadshus-
parken samt Promenaden på Norr Mälar-
strand. Lunchen betalas av var och en och 
kostar ca 90.-/person. 
Priset för de guidade turerna blir 125 kr/per-
son, som betalas kontant vid samlingen. (I 
förra numret av Jarlabanke föll tyvärr 
1:an bort från priset, rätt avgift är 125 kr 
/person). 
En bindande anmälan sker senast den �0 
april till Gunnar Gillberg, ��� ��� �� eller 
Monica Forssén, ��8 �8 ��.
Var uppmärksam på att denna visning är 
unik med både en in- och utvändig upple-
velse!

�009-0�-�0
Arkösund – Lammskär – Harstena - 
S:t Anna.   Arr. Arkösundsresor
Vi börjar bussresan genom det vackra 
Sörmland till hantverksbyn Sandviken som 
ligger intill Bråvikens norra strand där vi 
dricker kaffe. Sedan via Norrköping ut till 
Arkösund, båtfärd till Lammskär i S:t Annas 
skärgård. Här serveras vi en mycket god 
fisklunch i Sjöboden som har en fin utsikt 
över vattnet. Vi får här se skärgårdsflorans 
blomsterprakt och säkert också se mängder 
av fågelungar som simmar omkring. 
Färden går vidare genom skärgården till 
Harstena, sälarnas och Edvin Adolfssons 
ö. Vi gör en promenad genom den unika 
skärgårdsbebyggelsen och får kanske se en 
stor mängd röda näckrosor i den lilla sjön 
på ön, blomningstiden varierar. Vi fortsätter 
så in till Tyrislöts brygga i S;t Anna. Så 
går färden på den vackra landsvägen förbi 
greve Mörners Torönsborg, S:t Annas by 
och greve Magnus Stenbocks Herrborum.  

Sedan genom Söderköping-Norrköping till 
Luststället Abborreberget vid Bråvikens södra 
strand där vi dricker eftermiddagskaffe, så 
går färden hemåt.
Priset för denna heldag är ��0 kr och sätts 
in på Jarlabankes plusgirokonto 8� 8� ��-� 
senast den �� juni. Då inbetalningen, som 
är bindande, även utgör anmälan så glöm 
inte att ange namn, telefonnummer samt 
”Arkösund” på talongen. Vill Du veta mer 
om resan fråga Gunnar 511 714 75  eller 
Monica 758 68 22

�009-0�-�0
SPF Kastellet Vaxholm inbjuder till 
en dag på Vaxholms Kastell
Samling sker onsdagen den �0 juni strax 
före kl 12.00 vid kajplatsen nedanför Vax-
holms hotell. Båt avgår för en kort överresa 
till Kastellet kl 12.00. Kl 12.30 blir det 
lunch på restaurang Pansarbatteriet och kl 
14.00 får vi en guidad tur och visning av 
Vaxholms museum, som skildrar skärgårds-
försvarets historia under 500 år med realis-
tiska miljöscener, ljus- och ljud effekter samt 
visuell teknik. Kl 16.05 avgår sista båten till 
Vaxholm. Var och en får ta sig till och från 
Vaxholm på egen hand. Tag gärna bussen.

Utflykten kostar 325:- och då ingår båtresa 
tor till Kastellet, entré, guidad visning samt 
lunch med lättöl/vatten, kaffe och kaka. 
Öl och vin finns att köpa på restaurangen. 
Inbjudan till utflykten går till elva fören-
ingar i gruppen ”Framtiden” dvs elva SPF 
föreningar i norrort. Det gäller att anmäla 
sig tidigt om man skall få någon plats och 
senast den � maj till Bertil Wijk ��� �� ��. 
Betalning görs till Jarlabankes plusgirokonto 
84 85 34-4 också senast den 6 maj.



��

Älskade Semla

Ordet semla kommer från latinets simila, 
som betyder ”det finaste vetemjölet”. Ve-
tebullen till semlan bakas av just sådant 
fint, siktat mjöl.

På 1700-talet började man i Sverige 
äta tyskarnas hetvägg (heisse Wecken = 
varma kilar) – mandelfyllda vetebullar 
som värmdes upp med mjölk. För att de 
skulle få plats i kastrullen gjorde man 
bullarna kilformade likt trekanter.

Omkring sekelskiftet 1900 såg semlan ut 
som den gör i dag med vispgrädde under 
locket, tack vare konditorer och yrkesba-
gare, och den började nu serveras som en 
sorts bakelse till kaffet.
         (Källa: NE)

Glad Påsk !
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Ångaren söndagen den 17 maj

Vårkonsert med allsång
Norrlänningarna Börje Ytter och Kalle Hagström, som svarar för vårkonserten på 
Ångaren söndagen den 17 maj, beskriver sig själva lite anspråkslöst som två musi-
kanter som gärna spelar och sjunger. När de träffades i Bellmanskören i Stockholm 
för ett tiotal år sedan hade båda en livslång karriär som fritidsmusiker bakom sig.

För Börjes del började karriären hemma i Kramfors där han utbildade sig till 
bagare och på fritiden följde med sin pappas orkester på olika spelningar. Bagaren 
Börje blev så småningom konditor och flyttade till huvudstaden. I Stockholm och 
dess omgivningar har han under femtio år arbetat som konditor i olika företag

Kalle Hagström utbildade sig till körsnär i hemstaden Östersund, där han fick sitt 
diplom 1960.  Han började också tidigt utbilda sig på dragspel.  Han bytte yrke, tog 
dragspelet med sig och flyttade till Stockholm. Där har han arbetat som tekniker på 
Borgarskolan. Under fjorton år var han föreståndare för Jarlateatern. 

Var Kalle och Börje än bott och arbetat har de alltid spelat och sjungit med olika 
musikanter. Sedan ett tiotal år med varandra. Deras repertoar är visor, schlagers, 
evergreens, wienersånger, folkmusik, kultis.

Konsertlokal blir Ångaren, Eskadervägen 5, Näsbypark. Vi börjar klockan 14.30 
med kaffe och hembakat. Entré 40 kronor.

                                                                                 Alve Borg

   Börje Ytter, gitarr  -  Kalle Hagström, dragspel.
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APOTEK  Apoteket Skeppet                                                       <www.apoteket.se> 0771-450 450
  BANK  SEB                                                                                               <www.seb.se>   0771-62 10 00

 Svenska Handelsbanken    <www.handelsbanken.se/nasby_park>   08-544 431 80
BARNHÄLSAN Barnhälsan Täby BVC Näsby Park         <www.barnhalsantaby.nu> 08-756 05 91
BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek                                                         <www.taby.se> 08-555 587 34
BILAR  Bilfirma Mikael Mattinson AB                         <www.bilfirmamm.se> 08-792 50 22
BLOMMOR Flowerhome ute & inne                                                <flowerhome.se> 08-446 15 50

Näsby Parks Blomsterhandel         <www.nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21
BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel         <www.nasbyparksbokhandel.uis.se> 08-756 36 30
BRÖD, KONDITORI Gateau                                                                                <www.gateau.se> 08-630 09 60
CAFÉ OCH SUSHI Eskader Café & Sushi                        <www.restaurangeskader.com> 0762-160 599
FASTIGHETSMÄKLARE Fastighetsbyrån Britt-Marie Koch                    <www.bmkoch.com> 08-756 23 43

Kerstin Nordström Fastighets KB      <www.kerstinnordstrom.se> 08-756 30 32
  Skandia Mäklarna AB Täby         <www.skandiamaklarna.se/taby> 08-756 20 15
FRISÖR, SKÖNHET, HÄLSA Det hänger på Håret 08-756 33 20
  Theo Klippet 08-756 35 22

Hälsobutiken FDA           <www.fontanadiaroma.se> 08-756 01 40
INREDNING, PRESENTER Pija´s Heminredning & Presenter                                 <www.pijas.se> 08-756 77 65
  Rum 16                                                                                 <www.rum16.se> 08-756 80 50
KLÄDER  BK Herr                                                                                <www.bkherr.se> 08-732 50 44
KONST  Konstnär Kerstin Engvall                                       <www.kerstinart.se> 08-732 75 77
LIVSMEDEL SABIS                                                                                      <www.sabis.se> 08-544 43 170
LÄKARE  Näsby Parks Husläkarmottagning         <www.nasbyparkshlm.se> 08-544 40 920
MONTESSORISKOLA NTM Montessoriskolan                                                     <www.ntm.se> 08-732 00 59
PARKINSONBOENDE Näsbyparks Parkinsonboende                                         <www.hsb.se> 08-544 436 45
PRESSBYRÅN Pressbyrån Näsby Park                                        <www.pressbyran.se> 08-756 43 25
RESTAURANG Restaurang Eskader                          <www.restaurangeskader.com> 08-630 09 86

Restaurang Felice 08-732 75 70
RÖDA KORSET Kupan Röda Korset                                          <www.redcross-taby.se> 08-756 20 60
SJUKGYMN., FRISKVÅRD Eva Mårder 08-756 54 47

Ny Fysic Center                                                      <www.nyfysic.sk-2.se> 08-756 41 35
SKOMAKERI,NYCKELSERV. Näsby Parks Skomakeri & Nyckelservice 08-756 89 92
TANDLÄKARE Christina Lindgren, Margaretha Barholm 08-756 38 80

Joanna Radberger 08-768 52 48
Marianne Hogstrand 08-756 43 73

TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner                  <www.johansenradiotv.se> 08-756 64 90

- ett lokalt centrum 

3 timmars fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
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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

Öppettider Måndag – Torsdag 9-17, fredag 9-16
www.gravvard.se

Gravstenar 
i egen verkstad, 
stor utställning.

Textkomplettering, 
omförgyllning och 
rengöring.

Bergtorpsvägen 45, 183 64  Täby   Tel: 756 12 51



�9

KURSER/CIRKLAR

Fransk konversation  
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskader-
vägen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30. 
Anmälan i förväg till Gunilla Therma-
enius, 756 03 93 eller 540 223 10.

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Vi 
fortsätter vårterminen tisdagen den 28 
april och tisdagen den 26 maj kl 14.00-
16.00. För information ring och tala 
med Maidi Lingheim, 792 40 12 eller 
Inge-Maren Behrendt, 732 45 91

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg. Lokal: Kans-
liet, Eskadervägen 40.  
År 2009  träffas vi sista gången för termi-
nen torsdagen den16 april kl 13.00.
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 03 83

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Vi träffades första gången under våren 
2009 kl 19.00 den 19 januari. I fortsätt-
ningen träffas vi samma klockslag den 20 
april. 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.

Vinprovning I
Denna grupp fortsätter sina träffar under 
våren 2009. Träffarna äger som vanligt 
rum på Jarlabankes kansli, Eskadervä-

gen 40. Under våren fortsätter träffarna 
onsdagen den 22 april och
tisdagen den 19 maj. Vi träffas 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 fortsätter med vinprovning 4 gånger 
även under vårterminen i Jarlabankes 
lokal, Eskadervägen 40. Teman med 
druvor och länder planeras även framle-
des. Närmare information kommer att 
meddelas dem som deltagit och önskar 
fortsätta samt dem som anmält intresse.
Kontaktperson Arne Forssén, 758 68 22.
    
Tävlingsbridge  
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5. Mån-
dagar kl 13.00. Kontakta Monica Palme, 
756 80 41. Lokal: Kansliet, Eskadervä-
gen 40. Onsdagar kl 13.00. Vårterminen 
började onsdagen den 7 januari 2009. 
Kontakta Magnus Waller 758 55 83. 
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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 frisk-
vårda er på samma gång. Plats finns för 
fler.  Ring Toto Granath, 756 42 97.

Squaredansarna
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsby 
allé 72. Ring för upplysningar till Bir-
gitta Larsson, 756 45 14 eller Per Jödahl 
756 23 25.

Gymnastik
Gymnastiken fortsätter på Ångaren 
t o m 23 april. Information om höstter-
minen kommer i MB 3/2009 eller ring 
Marianne Johansson 756 28 05. Start 
den 3/9.

Stavgång
I samarbete med TibbleSeniorerna har 
vi stavgång vid Ensta krog bakom Täby 
Park Hotell, fredagar kl 10.00.
För mer information ring Barbro Bjerlöv 
på tfn: 732 75 88.

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 ald-
rig när kunskapen behövs. När ett hjärt-
stopp 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 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://jar-
labanke.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 eller Birgitta 
Groschopp, 768 60 64.

Friskvård?
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Litteraturcirkel II (�00�-�008)

Efter 7 år av djupdykningar i olika aspekter av litteratur från hela världen har denna grupp nu 
bestämt sig för att upphöra. Bara det senaste dryga årets ämneslista ger en inblick i variationen 
av ämnen och författare som diskuterats i gruppen vars storlek och sammansättning varierat 
något men haft en fast kärna på ungefär 8 personer. 2007 avslutades med nordisk klassisk 
diktning av Henrik Ibsen med både nationalromantik och realistisk samhällsdramatik. Efter 
detta tog gruppen fatt i den amerikanske Nobelpristagaren och sydstatsförfattaren Wil-
liam Faulkner, som även gav sin belysning av de rasmotsättningar som länge kännetecknade 
Förenta Staterna, men där vi idag upplever hur en färgad politiker med stor majoritet valts till 
landets president. Året avslutades med en diskussion baserad på två kvinnliga författare: Elsie 
Johansson och Katarina Mazetti som, ehuru litterärt olika, i åtskilligt behandlade likartade 
problem.
 

2008 inleddes med den kanadensiska författarinnan Joyce Carol Oates rikhaltiga produk-
tion där våld, familjedrama, samhällsproblem inkl. den moderna tidens miljöförstöring och 
kampen mot ett delvis otillräckligt rättssystem skildras i en nordamerikansk omgivning. Efter 
denna utflykt i världen åter till den svenska litteraturen där den just bortgångne Stig Claes-
sons mångskiftande produktion väckte gruppens intresse och stimulerade till njutbar läsning. 
Något tyngre blev nästa uppgift men även Thomas Mann har sina lättsammare sidor. Den ny-
ligen utkomna nyöversättningen av ”Buddenbrooks” gav tillfälle att förnya bekantskapen med 
denna stora familjeskildring. ”Svindlaren Felix Krulls bekännelser” visade dock att författaren 
hade sinne även för mindre tungrodda berättelser. En helt annan värld är skildrad i Husseini 
Khaleds ”Flyga drakar” och ”Tusen strålande solar” med inblickar i en värld av stamkrig, mot-
sättningar mellan gammalt och modernt, religioners och klanens betydelse samt situationen 
för kvinnan i ett mansdominerat traditionsbundet samhälle. 

Även nästa författare gav inblickar i främmande kulturer i en brytningstid. Den nigerianske 
författaren Wole Soyinka skildrar både sin egen uppväxt i en miljö där både traditionell ani-
mism och kristen samt muslimsk tro styr människors vardag. När självständigheten kommer 
blir det nya problem som människorna måste brottas med inte minst maktsträvans negativa 
konsekvenser för många och svårigheterna att ingjuta en demokratisk samhällssyn i gamla 
läglar. P.O Enquists ”Ett annat liv” lockade gruppen att ge sig i kast med denne svenske förfat-
tare och även hans tidigare verk. Under diskussionen berördes hans sätt att i romanens form 
skildra det som delvis kunde sägas vara dokumentärt. Stilmässigt fann många ”Ett annat liv” 
kanske mer lättflytande än en del av de äldre böckerna. 

Den siste i gruppens studieobjekt blev Tage Aurell, denna värmländske journalist och förfat-
tare som från början önskat bli präst, något som också återspeglas i hans verk där präster 
återkommer i flera verk och i skilda dagrar. Efter en period av kortare jobb som journalist och 
resor kom hans första romaner. Dessa möttes av oförståelse och först vid dryga 40 års ålder 
kom hans litterära genombrott. Idag erkänns han för sina ordknappa men väl förankrade 
människoskildringar från Värmland.

Per Jödahl
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Rapport från KPR

Nytt äldreboende på Åkerbyvägen �
Året 2008 har gått utan att några extraordinära händelser inträffat bortsett från invig-
ningen av det nya äldreboendet på Åkerbyvägen 2 med efterföljande tråkiga hän-
delser i form av bortglömda patienter. Enligt TibbleSeniorerna fungerar nu boendet 
och samarbetet med deras grupp Guldkanten. Kommunen har tagit händelserna på 
största allvar och konstaterat att Attendo Care skyndsamt anmälde händelserna till 
kommunen och att man sedan tagit fram rutiner som skall förhindra upprepande.
Förslag till Socialnämndens verksamhetsplan �009-�0�0
De större förändringarna innebär:
 * Utveckling av ledningssystem för att säkra och utveckla kvaliteten och tillsynen 
inom samtliga verksamheter inom social omsorg    
 * Utveckla boendeformer för personer med missbruk, den åldrande befolkningen 
och personer inom LSS och psykiatrin 
*  Stödformer till anhöriga skall ses över
*  Regeringens förslag till trygghetsboende 
*  Förnyad kundvalsmodell med anledning av införande av LOV, Lagen om valfrihet, 
från årsskiftet
*  Insatser för äldre som väljer att bo kvar hemma 
*  Öppna ett seniorcenter under  2009 och ytterligare ett 2010
*  Ny ”pengkonstruktion” inom hemtjänsten 
*  Förbättra kvalitet och ekonomi inom hemtjänsten
*  Införa ett gemensamt klagomålshanteringssystem för hela social omsorg
*  Man kommer dessutom att arbeta med tillgänglighet och bemötande genom bland 
annat ändrade öppettider, telefontider och att genomgående diskutera värdegrunder 
och förhållningssätt. Medel finns för att permanent inrätta två instruktörer för var-
dera hörsel och syn på halvtid.
Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående
Anhörigkonsulenten Boel Edbohm informerade om de stimulansmedel som sköts 
gemensamt av Täby och Vallentuna för fortsatta anhörigprojekt. Projekten består av 
tre delar, Anhörigstöd mitt i livet, Anhörigstödsutbildning och Utbildning av anhö-
rigvårdare. En ny lag 1 januari 2009 – Lagen om Anhörigstöd - kommer att innebära 
att stödet får en helt annan status och att de anhöriga får det erkännande de förtjänar 
för sitt arbete. Alla kommer dessutom att få bättre möjligheter att känna till sina rät-
tigheter när det gäller anhörigstöd.

Stig Nyholm

  –utdrag ur protokoll från sammanträde �008-��-��
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Aktuell information från Äldreombudsmannen.
Inga förändringar har inträffat under 2008 beträffande klagomål. Merparten av sam-
talen handlar om rådgivning och information och i de flesta fall hänvisas frågeställa-
ren till biståndshandläggarna.
Övrig fråga.
Stig Nyholm ställde frågan om utförare av snöröjningen vinter-våren 2008-2009 har 
ändrats och om rutinerna har ändrats. Detta med anledning av att snöröjningen runt 
Lyktan-Kullagränd kom ett helt dygn senare än vad snön gjorde. Tyvärr inträffade 
samma sak under snöfallet som kom 21-22 februari. Gamla som är i behov av att 
använda sina rullatorer och rullstolar kan inte ta sig fram/ut med 5-10 cm snömodd. 
Detta måste hyresvärdarna lära sig förstå.

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.se

SUSHI CAFÉ
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Tisdag 21 april  -  månadsträff

Egypten sett inifrån 
Vem skulle med större sakkunskap kunna berätta om Egypten på Jarlaban-
kes månadsträff än en infödd egyptier, tillika arkeolog, historiker, guide och 
reseledare som dessutom talar flytande svenska?
   -Min första kontakt med västerlänningar fick jag när jag som tonåring ar-
betade som guide i Luxor, säger Ali Mostafa. Efter en fil kand i arkeologi och 
historia vid universitetet i Kairo har jag ägnat mig åt turism och guidning, 
säger han. Först på engelska och franska, sedermera på heltid för svenska 
resenärer.
   Svenska är numera Alis andraspråk. Han bor i Stockholm och är svensk 
medborgare.
   Det är en mycket, mycket gammal, exotisk och färgstark del av världens 
historia vi får en inblick i. År 332 f Kr grundades Alexandria av Alexander 
den store. Pyramiderna är det enda av världens sju underverk som fortfarande 
finns kvar. Kung Cheops, omkring 2800 f Kr, lät bygga den största. Egypten 
brukar kallas civilisationens vagga, en av dem.
   Ali illustrerar sitt föredrag med vackra och spännande bilder och han har 
förmågan att göra gamla tempelreliefer till levande historia. Det blir en resa 
genom årtusendena; han kommer även att berätta om dagens Egypten.

  
Notera redan nu tiden i almanackan. Tisda-
gen den 21 april i bibliotekets hörsal i Täby 
centrum. Vi börjar som vanligt klockan 13.
Skulle du vara intresserad av att resa till 
Egypten?  Med Ali som reseledare. Den 
frågan kommer att dryftas efter föredraget. 
Om tillräckligt många antecknar sig på ”in-
tresseanmälan-listan”  kommer Jarlabanke 
att försöka arrangera en sådan resa. Intres-
seanmälan senast onsdagen den 27 maj till 
Inge-Maren Behrendt 732 45 91.                
                                                                   Ali Mostafa

Alve Borg
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Sfinxen blev tidigt en helig symbol i Egypten och ansågs kunna avvärja ont. Den 
förknippades likaledes med döden och uppträdde ofta som väktare av gravar 
och beskyddare av de avlidnas griftefrid. Den mest kända av dessa sfinxer är 
Sfinxen i Giza (2723 f. Kr.-2563 f. Kr.).        (Från http://sv.wikipedia.org/wiki/Sfinx)

VÄLKOMMEN TILL MANNEKÄNGUPPVISNING!

Torsdagen den �� april kl ��.00 visas fräscha vårkläder i samlingssalen på Ångaren.
För damsidan kommer Wiveka Steinman Oest från Designers i Hägernäs (tidigare 
Näsbypark Centrum) med ledig och glad vårkollektion för en bred publik, storlekar 
upp till 48. Bl.a. stickat, kavajer, byxor och klänningar, en del tyska märken med 
bra passform samt danska By Marlene Birger.
För herrsidan visar BK Herr sin nya vårkollektion från fritid till högtid. Bland 
annat Lapidus, Park Lane, Cavallier, Turo Tailer. Även strykfria bomullsskjortor, 
Sidensticker blazers och byxor.

Entré 50 kr. Vi serverar lätta förfriskningar. Välkomna.
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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,
 Utskick, "Brevduvor"                 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                    Annelene Baldesten       580 123 83      astor.b@telia.com
 Vice Klubbmästare                     Inge-Maren Behrendt    732 45 91 
 Väntjänstansvarig                    Annagreta Hansson       758 07 31
 Medlemssekreterare  
 Kontor och Lokaler                    Gunnar Wernerson        510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se
 Medlemsrekrytering
 Kontor och Lokaler      Käthie Wernerson         510 503 63 gunnar.wernerson@tele2.se    
 Ansvarig för Friskvård,
 Datasystem samt Trafik-
 säkerhetsfrågor                    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
 Gudrun Wijk    732 74 32 gudrun.wijk@telia.com
VALBEREDNING
Sammankallande Monica Höglund 732 64 36
 Gunilla Thermænius 756 03 93
 Anne-Marie Rosell 758 20 82 bjorn.rosell@bredband.net

FUNKTIONÄRER
Annonser och Sponsring Béatrice Ceyhan 756 29 68 ib.ceyhan@swipnet.se
Medlemsregistret Birger Fröberg 756 20 51 froberg.birger@telia.com
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”



�9



�0

Kulturresa till Hälsingland och Fluren
25 till 26 augusti 2009

Hälsingland – det vänliga landskapet och för många det outforskade landskapet. Var med om 
exotiska möten med människor och natur i de djupa hälsingeskogarna.

Älvdalarna bjuder på storslagna åkermarker. Skogarna döljer glittrande tjärnar, solbelysta 
gläntor och grånande fäbodar. Hälsingegårdarna står pampigt röda i landskapsbilden. Häl-
singlands rika bondekultur skapade en unik gårdsbebyggelse med storslagen byggnadskonst 
och en inredningstradition som saknar motstycke. Blir kanske Hälsingegårdarna Sveriges 
nästa världsarv. Fluren bjuder på skogsbyns kulturarv med gårdar från 1800-talet men också 
kvarn, bakstuga, vävstuga och smedja. Men här finns även bio, gamla bilar, musik, skratt och 
glädje, som tillsammans med skogsbyarnas invånare ger oss oförglömliga stunder.  

Tisdag den 25 augusti  

Avresa med buss från Täby. Fika efter vägen och lunch vid havet på natursköna Axmar 
Brygga. Vi låter bussen ta oss till Harsagården, varefter vi far vidare upp genom hälsingesko-
gen till skogsbyarna Sidskogen och Fluren. I Sidskogen tar byborna emot oss och bjuder på 
varjehanda överraskningar. Hästar finns på plats men också Flurens bilar från 20-, 30- och 
40-talen. Resan fortsätter mot Fluren, där allt en gång var centrerat kring sågen - utkomst 
för många människor på trakten. Här kommer vi att känna historiens vingslag från den tid då 
skogsarbetet skapade välståndet i Sverige.

Middag med sång och musik i Fluren. Kanske en svängom till toner från Jukeboxen.

Onsdag den 26 augusti 

Efter frukost går färden ner mot Ljusnandalen och Järvsö, vars pampiga vita kyrka tronar 
på en liten ö i Ljusnan och är vår största landsortskyrka. Här besöker vi den intressanta 
Hälsingegården Kristoffers men också apotekare Bruns Stenegård. Vi tar oss tid att titta på 
konsthantverk, kanske handla gott tunnbröd eller bara njuta av den vackra gården.

Lunch äter vi på historiska Järvsöbaden.

Tid          25 till 26 augusti 2009 
Avresa          Från Täby C, bussterminalen, på morgonen den 25 augusti kl 08.30 
Pris   2 850 per person. Priset inkluderar övernattning i enkel eller dubbelrum i
  stuga för två personer, frukost, luncher med dryck, mellanmål, middag   
  med dryck, avgift för besök samt många upplevelser etc.
Inkvartering Harsagården Kurs och Konferens  stugby 
Återkomst        Tillbaka i Täby vid 18-tiden den 26 augusti 
Arrangör Katarina Wådell, Fluren Skog AB i samarbete med Tibbleseniorerna.  

Anmälan till Carin Olsson, 768 68 31, carin.olsson@telia.com
Lennart Cederstam, 510 508 48, cederstam.lhc@tele2.se
Inbetalning till Tibbleseniorernas plusgiro 477 28 94-4, senast 20 maj
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Datum Lokal Aktivitet

Tisdagen
14/4 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Väntjänst

Torsdag
16/4 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Om skillingtryck från förr - Siv och Rolf  
Orrhanse sjunger och berättar

Tisdag
21/4 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsmöte - se sidan 10
Arkeologen och reseguiden Ali Mustafa

Torsdag
23/4 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Mannekänguppvisning
Se sidan 10

Måndag
27/4 kl 8.45

Cinderella 1
Strandvägen kajplats 15

Skärgårdstur
Se sidan 12

Tisdag
28/4 kl 16.30

Siljaterminalen
Teaterresa till Helsingfors
Se sidan 12

Onsdag
13/5 kl 10.45

Stadshuset
Guidning ute och inne
Se sidan 12

Söndag
17/5 kl 14.30

Ångaren
Eskadervägen 5

Vårkonsert. Se sidan 10

Tisdag
26/5 kl 14.00

Allégården
Näsby Allé 54

Väntjänst

Onsdag
2/6 kl 13.00

Kvarntorpsgården Vårlunch. Se sidan 10

Onsdag
10/6

Bussresa
Arkösund-Harstena
Se sidan 13

Onsdag
10/6 kl 12.00

Vaxholm
Guidning Kastellet
Se sidan 13

JARLAbAnKEKALEnDERn

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
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