
�

Föreningen grundad 1975

Nr 3/09 Årg. 14                      MEDLEMSBLAD                        JULI-AUG

3



� �

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 08-55 55 900

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
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Medlem i annan SPF-förening som vill vara 

vänmedlem hos oss betalar 75:-
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Kära vänner i Jarlabanke
Vid vår månadsträff den 17 mars var äldre-
ombudsmannen i Täby Eva Kohl gästförelä-
sare.
Det var förvånansvärt få lyssnare närvarande. 
Vi hade trott att detta skulle vara något som 
låg allas hjärtan nära. Eva berättade klart 
och tydligt om hur äldreomsorgen fungerar 
i Täby.

Vi fick bland annat veta att vi skall vända oss 
till biståndshandläggare i kommunen, då vi 
inte längre klarar oss i vår bostad och att vi 
har rätt till två timmars kostnadsfri hjälp i 
månaden i hushållet efter det att vi fyllt 80 
år. Hon berättade om olika boenden i Täby 
och hur vi skulle göra för att välja mellan 
de 18 olika företagen, som är godkända att 
sköta hemtjänsten i vår kommun. Äldreom-
budsmannen kan och får inte rekommendera 
någon enskild firma utan vi som kunder får 
ringa runt till ett par, tre firmor och höra 
oss för och beskriva den hjälp vi önskar och 
själva bedöma vilken som passar bäst för oss. 
Är vi sedan inte nöjda har vi rätt att byta 
leverantör. 

Här följer kort äldreombudsmannens upp-
gifter.
• Informera om kommunens äldreomsorg.
• Ge råd, stöd och vägledning om äldre-
omsorgsfrågor.
• Förmedla kontakt och slussa vidare till rätt 
instans.
• Samla in synpunkter, önskemål och klago-
mål samt följa upp dem.
Viktigt är också att äldreombudsmannen har 
tystnadsplikt och får inte föra uppgifter om 
dig vidare utan ditt tillstånd. Du kan också 
ringa anonymt.

Detta var ett kort referat om frågor, som 
kanske förr eller senare kommer att ställas av 

oss alla. När jag sitter och skriver detta i bör-
jan av maj har våren kommit till Vätö och 
knopparna på träden har slagit ut, björkarna 
har fått "musöron" och rosorna har klippts 
ned. Vi är betydligt senare här ute i Roslagen 
än i Täby och nätterna är fortfarande mycket 
kalla. Det har kommit gäster i ett par av våra 
fågelholkar och det är liv och stridigheter 
bland måsar och ejdrar. 

Jag längtar mycket efter värmen och skulle 
gärna åka till Egypten igen efter att på vår 
månadsträff den 21 april ha hört Ali Mostafa 
berätta om "Egypten i dag", och sett den 
intressanta filmen han visade. Ali är ju 
också arkeolog och han deltar i spännande 
utgrävningar i Egypten vid sidan av sina 
guideuppdrag. 

Från vårt Förbund får vi av och till påmin-
nelser om att vecka 37 dvs 7-13 september 
infaller årets SPF-vecka vilket betyder att 
SPF skall synas på olika sätt över hela Sve-
rige. Vi kommer tillsammans med Tibble-
Seniorerna att visa upp oss på något sätt här 
i Täby men planeringen  är ännu inte klar. 
När det här medlemsbladet kommer i er 
brevlåda står sommaren för dörren och jag 
får därför önska er alla en skön, avkopplande 
och förhoppningsvis varm del av året. Vi ses 
igen för att skala räkor den 28 augusti. Ha 
det riktigt bra!

Bertil Wijk
Ordförande

Efterlyses: Minnen från Täby
De minnen som med åren framstår klarast för oss är kanske de från vår ungdomstid 
fram till den begynnande medelåldern. Vi minns skolan med lärarna och kamraterna, 
konfirmationen, lumpen, de nöjen som då gällde, den första anställningen, föränd-
ringen i samhället mm, mm.

Vi på Jarlabankes redaktion efterlyser er som har speciella minnen att berätta från ett 
Täby förr i tiden. Det kan handla om skolundervisning och lärare, det första arbetet, 
färgstarka täbypersonligheter, om hur samhället såg ut i Täby på 30- och 40-talet 
eller åren däromkring eller annat speciellt som fastnat i ditt minne och suttit kvar där 
genom åren. 

Täby kommun är ett samhälle som – liksom många andra orter – genomgått en om-
fattande förändring och vi tycker att det skulle vara intressant att kunna dokumentera 
en del av detta och publicera det i vår medlemstidning under kommande nummer.  

Hör av dig med e-post till SPF Jarlabanke eller skriv ett brev och berätta kort om ditt 
täbyminne och lämna ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig och kanske göra 
en intervju.             

Bodil Svensson
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Gudrun Wijk

Det senaste året har det blommat upp en rejäl debatt i media om den rena oförfals-
kade maten kontra den industritillverkade, även kallad den processade maten. Jag har 
själv just läst boken”Den hemlige kocken” av Mats-Erik Nilsson, som kom ut för att 
par år sedan. Detta är en matbok helt utan recept, här handlar det istället om själva 
livsmedlen. Boken har för somliga blivit en välbehövlig väckarklocka. På knappt 
300 sidor berättar författaren enkelt och sakligt vad vi faktiskt får i oss när vi köper 
färdigmat och den informationen har gjort oss konsumenter uppmärksamma på en 
smygande process med förfuskning av maten, och vi  känner oss grundlurade när vi 
inser vad vi stoppat i oss.
 
Informationen på förpackningar kan göra en snurrig.
Efter att ha läst ”Den hemliga kocken” har jag svårt att låta bli att granska alla långa 
innehållsförteckningar på varorna i butiken men det gäller att ha starka glasögon 
eller ett förstoringsglas med sig, för texten är ofta satt med minimala bokstäver och 
dessutom med en sådan bakgrundsfärg att det blir extra svårläst. De flesta konsu-
menter begriper nog inte mycket av vilken funktion de främmande ämnena har i den 
mat de släpar hem. I boken kan man läsa en förteckning över mer än 316 så kallade 
E-nummer, som kan vara namnet på olika färgämnen, förtjockningsmedel, emulge-
rings- och stabiliseringsmedel, sötningsmedel, ytbehandlingsmedel, aromämnen och 
smakförstärkare. Dessa tillsatser är godkända enligt EU, men att de inte är farliga är 
inte poängen utan att industrin i många fall använder dem för att kunna snåla in på 
de bästa och dyraste råvarorna, exempelvis hade en skaldjurspaj, som undersöktes av 
bokens författare 52 olika ingredienser och endast 4 procent skaldjur! Teknologisk 
utveckling har kommit mycket långt i att framställa processad mat så att kosmetiska 
tillsatser behövs för att få en produkt som liknar den ursprungliga. Jag har själv gått 
på en vilseledande reklam om en produkt och trott på, att den var gjord efter ”mor-
mors recept”. 

Varför använder vi då så mycket färdiglagad mat?
Tidsbrist tror jag är en inte betydelselös orsak i sammanhanget. Jag tänker då närmast 
på den barnfamilj, som kommer hem efter en lång arbetsdag på jobbet, dagis och 
skolan. Maten måste fort upp på bordet till ett hungrigt och trött gäng. Tyvärr kan 
konsekvensen av detta medföra att många barn blir tillvanda med en viss smakpalett 
och inte tycker att annat är gott, de föredrar den industrilagade maten. Jag har själv 
upplevt detta då jag bjudit mina barnbarn på hemlagade köttbullar. 

Vad är det vi äter egentligen? En annan grupp för vilka den färdiglagade maten från butiken faktiskt kan vara till 
stor hjälp, är de äldre som bor i eget boende och klarar sig själv utan hemtjänst. Vid 
hög ålder minskar energibehovet, men näringsbehovet är lika stort därför gäller det 
att hitta bra matvanor för att inte bli överviktig eller undernärd. Framför allt många 
herrar har inte lärt sig att laga mat och för dem kan den färdiglagade djupfrysta lun-
chen eller middagen från industrin bli en räddning om de en dag blir ensamma. De 
flesta hushåll i dag har nog en mikrovågsugn som är ett utmärkt och snabbt hjälpme-
del för att kunna värma sin mat och som inte heller medför den  brandrisk, som en 
glömd spisplatta kan innebära. 
För att vara riktigt ärlig måste jag nog till slut ändå erkänna min egen ambivalens vad 
gäller val av mat, å ena sidan vill jag helst inte använda den industritillverkade men 
å andra sidan lockar det mig inte heller att tillbringa så mycket tid i köket som mor 
och mormor gjorde på sin tid. 

Vad säger då producenten?
Inom livsmedelsbranschen blir man alltmer orolig för att vi ska börja intressera oss 
för vad maten egentligen består av, den har ett  stort intresse av att vi inte bryr oss. 
Stora ekonomiska intressen står på spel. Agneta Dreber, vd för livsmedelsföretagens 
organisation Li, säger i ett debattprogram om mat på TV:s Kunskapskanal att vi 
aldrig haft så bra mat som i dag i Sverige. För att få bort övervikt och fetma reduce-
ras sockerhalt och fett i produkten och för att sedan få en viss smak och konsistens 
behövs olika tillsatser. Alla tillsatser är godkända av EU och hon tycker vi har en 
överdriven tillsatsskräck. Mats-Erik Nilsson säger att i somliga fall får vi acceptera 
konserveringsmedel och antioxidanter, de används också i traditionell matlagning och 
kan vara svåra att undvika, men dessa är i stort sett de enda tillsatser som han tycker 
vi kan låta passera. (Jag själv tänker ibland att med stigande ålder och krämpor kan-
ske min kropp behöver alla konserveringsmedel den kan få, för att behålla sin forna 
fräschör!) 

Till slut några ord av den europeiska läkekonstens fader Hippokrates (300-talet f. 
Kr):

”Vår mat ska vara vår medicin
   och vår medicin bör bestå av mat”
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Kupan en mötesplats för alla

Desserten skulle serveras i, och i god tid förberedas i de blåvita kinesiska skålarna, 
inte Ming precis, men snarlikt. När nio skålar var preparerade upptäcktes att den 
tionde var spräckt. Ingen annan lämplig fanns i huset så alternativen var lingon och 
mjölk eller ingen dessert alls.
   -Stick till Kupan i Näsbypark, där finns kanske någon liknande skål!  Ett förslag 
framkastat utan större övertygelse.
   Det blev storbingo. På Kupan fanns inte en utan flera skålar, inte liknande utan 
exakt i storlek, form, färg och mönster.
   Man kan inte kalla Kupan en loppis. Kvaliteten är genomgående högre, lite åt Por-
tobello Road-hållet.  Vill det sig kan man göra riktiga fynd. Det vet också antikhand-
larna som brukar göra sina rundor. Kommer det in någon särskilt fin sak kan det vara 
knepigt för folket på Kupan att sätta ett acceptabelt pris. Då hjälper Auktionskompa-
niet till med värderingen. Vaser, skålar, tallrikar, knivar, gafflar, tavlor, smycken, ljus-
stakar, möbler, leksaker, videorullar och 50 – 60 hyllmeter med böcker. Den som har 
grammofonskivor som specialintresse kan bli hänryckt bland 78-varvare och vinyler 
och hittar kanske både Den gamla spinnrocken och Sven-Olof Sandbergs kärlekssaga 
på Capri. Allt är skänkt av boende i Täby och grannkommunerna, som röjt i sina 
hem och vilkas gamla ägodelar nu kommer till nytta och glädje hos andra.
   Arbetsmarknadsenheten i Täby kommun hämtar varje måndag större grejor som 
soffor och skåp hemma hos givarna.
   Det finns också kläder att köpa. Dessutom skickar Kupan i Näsbypark årligen 200 
säckar med kläder till katastrofförrådet i Halmstad där Röda Korset lagrar det som 
efterhand sänds till katastrofområden världen över.
   Trots de mycket låga priserna säljer Kupan för bortåt 120 000 kronor i månaden. 
När omkostnaderna är betalda, inte minst hyran för den 230 kvadratmeter stora 
lokalen plus förrådet i källaren, blir det åtskilliga tusenlappar som skickas till olika 
ställen i världen. I år till exempel har en del gått till Gaza. Huvuddelen av pengarna 
brukar sändas till Röda Korsets konto för katastrofhjälp.
   Den som förestår Kupan heter Anne Allerstrand. Sedan hon för andra gången på 
sin tidigare arbetsplats stirrat in i mynningen på ett automatvapen, som hanterades 
av en man i rånarluva, hade hon fått nog och slutade på banken. När Anne ”gått 
hemma” något år tillfrågades hon om hon kunde tänka sig att ta hand om Kupan ett 
par månader tills man hittade en efterträdare till föreståndaren som skulle sluta.  Och 
Anne tog hand om Kupan och gör så än efter snart sju år. Bättre arbetsplats finns 
inte, säger hon. Runt henne finns en grupp som hjälper till att hålla ruljangsen igång. 

      Alve Borg

Två personer arbetar med lönebidrag från Försäkringskassan. För ett par andra gäller 
vad som kan kallas arbetslivsträning. Efter att ha haft det lite bekymmersamt gör de 
nu en mjuk nystart i arbetslivet. Dessutom finns ett trettiotal frivilliga och oavlö-
nade personer, pensionärer mest. En del kommer en stund varje dag, andra en gång i 
veckan eller då och då. De arbetar helt på egna villkor
   Huvudman för Kupan i Näsbypark är Röda Korset Täbykretsen. –Egentligen heter 
det inte bara Kupan utan Mötesplats Kupan, säger Anne Allerstrand.  Det är en 
mötesplats för alla. Förr satt man på en pall i mjölkaffären och pratade, nu kan man 
komma hit istället. Det är inte nödvändigt att köpa något.  Sitter gör man bäst inne i 
Prinsessans Kök. Där kan man dricka kaffe om man vill. Och äta prinsesstårta. Eller 
paj på onsdagarna. Så titta gärna in, säger Anne. Eller upp. Vi finns en trappa upp i 
Näsbyparks centrum. Ingen behöver gå uppför trappan i onödan;  när det är öppet 
står en stor skylt på trottoaren utanför porten.

+ Den första öppnades i Växjö
   för tjugo år sedan.
+ I Näsbypark 2001.
+ Finns 290 i landet.

+ 8000 frivilliga engagerade.
+ 75000 besökare/vecka.
+ I region Stockholm 
   finns 33 mötesplatser.

Fakta om Mötesplats Kupan

Bibliotek med 50-60 lm böcker
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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 numera 40 kronor 
vare sig du är medlem eller ej. Första 
träffen blir torsdagen den 10 september 
med ett program av Birgitta Lerjeryd, 
som berättar och visar bilder om He-
debyborna. För kommande program se 
Jarlabankekalendern på sidan 31.
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. 
Kaffe och kaka 40:-

Tisdagen den 15 september
Ledamoten av Svenska Visakademien 
Pär Sörman gästar oss åter och bjuder 
på sång till eget ackompanjemang. Se 
vidare på sidan 15.

Tisdagen den  20 oktober
Höstmöte. Se vidare i Medlemsblad nr 4 

Räkfrossa
Räkor i massor och en del annat tilltugg. 
Vi inleder hösten med den uppskattade 
räkfrossan fredagen den 28 augusti kl 
17.00 i Hönshuset, Karby Gård. Kost-
nad 175:- inklusive vin eller lättdryck. 
Starkare varor betalas på plats. Anmälan 
till Annelene Baldesten 580 123 83, 
e-post astor.b@telia.com eller Lennart 
Linse 758 98 80, e-post ovelennart@
bredband.net senast måndagen den 17 
augusti. För busstider ring SL 08-600 
1000. Det går att ta buss 614  från Täby 
Centrum mot Skarpäng och byta till 611 
vid Rösjövägen. 

Värdering av dina frimärken
Vår medlem Arne Forssén höll i april ett 
uppskattat föredrag om frimärkssam-
lande för oss. Arne har lovat ställa upp 
på ett möte i höst för enkel värdering av 
din (eller kanske anhörigas) frimärks-
samling. Du är välkommen att ta med 
frimärken, gamla brev eller vykort (om 
det är mycket – ett urval) som du vill ha 
värderade. Mötet äger rum tisdagen 8 
september kl 14.00 i Ångarens sam-
lingssal, Eskadervägen 5.

BEVINGAT

FJÄDRAR
Lysa med lånta fjädrar, vilja framstå som finare än man är genom att briljera med 
andras tankar och idéer. Efter en fabel av den grekiske diktaren Aisopos (500-ta-
let f. Kr.) om kajan, som styrde ut sig med fjädrar från en påfågel och därför blev 
hånad både av kajorna och påfåglarna.

HATT
Vara karl för sin hatt, visa att man duger till något. Hatten var i äldre tider symbol 
för frihet, makt och manlighet. De romerska slavarna fick en hatt, när de frigavs 
och en tysk sedvänja bjöd att bruden vid vigseln gav brudgummen en hatt.

                                            Från Marianne Johansson Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag 
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RESOR OCH AKTIVITETER
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Göta Kanal
Från Cityterminalen avgår buss kl 10.30
Vi stiger ombord på MS Wasa Lejon 
i Borensberg. Kanalbåten tar oss via 9 
slussar och 2 akvedukter, under det att 
vi serveras en härlig båtlunch, till Berg 
där bussen hem väntar.
I priset, 890 kr (som sätts in på Jarla-
bankes PG 84 85 34-4 senast den 7 juli.
och är bindande) ingår förmiddagskaffe, 
lunch, båtturen på kanalen samt bussresa 
med resvärd.  
Beräknad hemkomst ca kl 20.00 Vi har 
bokat 20 platser, så ”först till kvarn” 
gäller. 

�00�-0�-��
Täby köping
Den mycket Täbykunniga Kerstin Gräns 
har lovat att visa oss de sevärdheter 
som vår hemkommun har att bjuda. Vi 
får åka buss från Ångaren med avgång 
kl 10.00. Det enda (av oss kända) 
uppehållet blir Skålhamra Golfklubb 
där vi får möjlighet att äta lunch. 
Återkomsten till Ångaren beräknas 
till mellan kl 14.00 och 15.00. Priset 
är beroende av hur många vi blir men 
är kalkylerat till ca 200 kr. Priset för 
lunchen tillkommer. 
Anmälan senast den 5 augusti till 
Gunnar Gillberg 511 714 75 eller till 
Monica Forssén 758 68 22. 

�00�-0�-0�
Penningby slott
Slottsfogden och Jarlabankemedlem-

men Rolf Holmerin tar emot och visar 
oss det vackra och smått unika slot-
tet i hjärtat av Roslagen onsdagen den 
2/9. Vi stiger ombord på bussen vid 
Ångaren kl 10.00. Den kommer att 
göra ett uppehåll vid Vira Bruk där 
vi får se hur skickliga smeder arbetar. 
Hemkomst vid 15-tiden.  Allt till en 
kostnad av 275 till 300 kr. Vi kommer 
även att göra uppehåll för mat eller kaffe.                                                                                              
Anmälan görs senast den 12 augusti till 
Gunnar Gillberg 511 714 75 eller till 
Monica Forssén  758 68 22.   

Oktober månad
Bellmanhuset och Sällskapet Par 
Bricoles stamhus
Det Lysande Sällskapet PAR BRICOLE 
visar sitt unika stamhus på Urväders-
gränd där Sällskapets första ordensskald 
Carl Michael Bellman bodde ett antal 
år på 1700-talet. Vi får höra om Bell-
mans ”liv och levender”, samt flera av 
Bellmans visor och får även äta en lättare 
lunch uppe under takbjälkarna. Kostna-
den är beroende på antal deltagare men 
beräknas att ligga under 500 kr inklusive 
lunchen. Närmare detaljer i nästa num-
mer av Jarlabanke. 

Om Du har några frågor angående besö-
ken ring:
Gunnar Gillberg 511 714 75  eller   Mo-
nica Forssén 758 68 22

Vid beställning och betalning: ange 
ALLTID namn och telefonnummer samt 
resmålet.

Föreningsdagen på Ångaren
Lördagen den 4 april inbjöd Täby kommun genom Mårthen Gunnarsson, ”Koordi-
nator ideell sektor” och Britta Svensson, ”Resultatenhetschef  hemtjänsten Ångaren” 
ett antal föreningar i Täby kommun till en föreningsdag på Ångaren.

Drygt tiotalet föreningar hade hörsammat inbjudan. I strålande vårväder kom ett 
stort antal besökare till samlingssal och korridorer där alla föreningar lagt upp sitt 
visningsmaterial på framställda bord. 

SPF Jarlabanke deltog tillsammans med Aktiva seniorer, Hörselskadades riksförbund, 
Synskadades riksförbund, PRO och många fler.

Vi bjöds på underhållning av kören Vox Humana samt Squaredans av en grupp dan-
sare från Täby. Vi fick även chansen att själva prova på. Kommunen stod för  kaffe 
och tårta. Av de omdömen jag har hört var alla nöjda med dagen.

Bertil Wijk

Ordföranden med Annagreta Hansson till vänster och Birgitta Danielsson till höger
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EGYPTEN MED ALI  MOSTAFA
Kairo, Nilenkryssning och Alexandria

Här kommer kortfattat ett reseförslag 
från Ali, som berättade om Egypten för 
oss på månadsmötet den 21 april.

Dag 1: Direktflyg Arlanda-Kairo med 
SAS charter.

Dag 2: Hela dagen i Kairo bl a. med ett 
besök på Egyptiska museet.

Dag 3: Flyg till Assuan med sightseeing 
i området och ett besök på Höga dam-
men.

Dag 4-5: Kryssningsbåt på Nilen med-
ströms till Luxor. Besök i flera kända 
tempel samt överfart till Västbanken och 
Konungarnas dal.

Dag 6: Besök i tempelstaden Karnak 
samt Luxortemplet. Flyg till Alexandria.

Dag 7: Halvdagsutflykt bl.a. till det 
berömda Biblioteket.

Dag 8: Besök på Romerska Teatern samt 
Katakomberna. Flyg Kairo- Arlanda.

Enligt offert från Jambo Tours finns tider 
i november eller december. Priset i dag är 
c:a 16.500:-. 
Mer information i nästa medlemsblad. 
För mer info och intresseanmälan ring 
Gunnar Gillberg 511 714 75 eller Mo-
nica Forssén 758 68 22. Även de som 
lämnade namn och telefonnummer på 
månadsträffen, bör höra av sig till Gun-
nar eller Monica.

Månadsträff tisdagen den 15 september

Skådespelare, sångare, multimusikant, dansare
Ledamoten av Svenska Visakademien Pär Sörman sjunger och berättar till gitarr, 
concertina och munspel. Men hans allra första instrument var banjo. Sin karriär 
inledde han inte  med den svenska, utan med den amerikanska folkmusiken. Då 
var banjo ett måste och han sjöng på engelska. På den irländska västkusten gjorde 
han bekantskap med concertinan.

Efter scenutbildning var han under många år knuten till olika teatrar:  Stockholms 
Stadsteater,  Svenska Riksteatern, Kronobergsteatern. Han har medverkat i Ingmar 
Bergmans TV-uppsättning av Trollflöjten.

Pär Sörman har en rad poeter på sin repertoar. Dan Andersson, Nils Ferlin, Evert 
Taube och andra. År 2002 fick han Nils Ferlin-Sällskapets Trubadurpris.  Året därpå 
fick han Dan Andersson-priset. Han har även fått Lille Bror Söderlundh-Sällskapets 
pris. Han har belönats med stipendier från Visans Vänner och från Sällskapet Astri 
& Evert Taubes Vänner.

Under trettiofem år av scenisk verksamhet har han fått många fina recensioner. 
”Pär Sörman är en märklig skådespelare”, skrev Anette Kullenberg i Aftonbladet.  

En av de mest översvallande recentio-
nerna har Jan-Olov Schröder på Nya 
Ludvika Tidning svarat för: ”Under brät-
tena på slokhatten på den som kunde 
varit Dan Andersson själv, döljer sig den 
mest specielle av alla som givit sig på den 
svåra konsten att tolka Dan Andersson. 
Frågan är om Pär Sörman inte rent av är 
den bäste.”  ”I don´t understand a word 
of Swedish, but I really appreciated his 
act” skrev recensenten i The Daily Press 
i Minnesota om Pär Sörman under en 
av hans turnéer i svenskbygderna i USA.
Tisdagen den 15 september klockan 13 
kommer Pär Sörman till Jarlabankes 
månadsträff i bibliotekets hörsal i Täby 
centrum.

Alve Borg
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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 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.se> 08-630 09 86
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 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.se> 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

KURSER/CIRKLAR

Fransk konversation  
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eskader-
vägen 40 i Näsbypark onsdagar kl 09.30. 
Höstterminen börjar onsdagen den 23 
september. Anmälan i förväg till Gunilla 
Thermaenius, 756 03 93.

Litteraturcirkel
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Vi 
fortsätter höstterminen tisdagen den 22 
september och tisdagen den 27 oktober 
kl 14.00-16.00. 
För information ring Maidi Lingheim, 
792 40 12 eller Inge-Maren Behrendt, 
732 45 91.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg. Lokal: Kans-
liet, Eskadervägen 40.  
Hösten 2009  träffas vi kl 13.00 torsda-
gen den 24 september, torsdagen den 15 
oktober, torsdagen den 12 november och 
torsdagen den 10 december.
Är du intresserad ring Margareta Bro-
berg, 732 03 83

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Musikalisk salong fortsätter under 
hösten med start den 14 september. 
För information om program mm se 
vår hemsida, http://jarlabanke.just.nu, 
länken Musikalisk salong.

Vinprovning I
Denna grupp fortsätter sina träffar under 
hösten 2009. Träffarna äger som vanligt 

rum på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 
40 med start tisdagen den 22 september 
och därefter tisdagen den 20 oktober. 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 den populära vinprov-
ningen även under höstterminen i Jarla-
bankes lokal, Eskadervägen 40 med start 
torsdagen den 17 september kl 18.30. 
Teman med druvor och länder planeras 
även framdeles. Närmare information 
kommer att meddelas dem som delta-
git 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, Eskader-
vägen 40. Onsdagar kl 13.00. Höst-
terminen börjar i september 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 börjar igen torsdagen den 
3 september med en grupp kl 08.00 
och en kl 09.00. Är du intresserad ring 
Marianne Johansson 756 28 05. 
(Ett gott skratt är bra för hälsan, det är 
jag glad för!!/M-e)

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 
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.

Jarlabankegymnastik på Ångaren

Det är endast ett fåtal Jarlabankare som har upptäckt hur bra det är att ta sig 
upp på torsdagsmorgnarna för att delta i gymnastiken på Ångaren. Det finns 
plats för 10 stycken i vardera gruppen kl 8.00 eller kl 9.00. 

Sedan 14 år är det Marianne Johansson som leder dessa gymnastikövningar. 
Hon trimmar oss deltagare i rörelser speciellt avpassade för äldre dvs inga 
hopp eller språngmarscher. Däremot förekommer många rörelser för axlar, 
armar, hals och händer men även för höfter, ben och fötter. 

Med bibehållen entusiasm varierar Marianne rörelserna från termin till termin 
med musik som vi äldre känner igen från tidigare dagar. Vi kan bara hoppas 
att Marianne fortsätter med sin mycket uppskattade gymnastikverksamhet 
som ger oss deltagare bättre spänst.

Lennart Linse

Gymnastikgrupp med Marianne Johansson längst till höger
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Varför behöver man veta vad KPR är?

Dagens aktiva pensionärer påverkar både sin och andras framtid. KPR är en förkort-
ning av Kommunala pensionärsrådet. Arenan pensionärsrådet är lika suveränt för de 
äldre som den är nödvändig för de partipolitiker som vill bli omvalda. 

Jag själv hade till ganska nyligen en mycket diffus kunskap om vad rådet har för 
funktion. Jag gick då in på Täby kommuns hemsida och klickade mig vidare till 
kommunala pensionärsrådet och läste och lärde. Sammansättningen i Täby kommuns 
KPR består av två eller tre medlemmar utsedda av Socialnämnden, tre ordinarie leda-
möter från SPF TibbleSeniorerna, två ordinarie ledamöter och en ersättare från SPF 
Jarlabanke samt två ordinarie och en ersättare från PRO. Vid sista årsmötet blev jag 
en av de tre representanterna från Jarlabanke. Senaste protokoll från KPR finns även 
på  Jarlabankes egen hemsida.

Ett viktigt syfte är att rådet ska vara ett forum för kontakter mellan kommunen/so-
cialnämnden och pensionärsorganisationerna i frågor som rör pensionärer. Rådet ska 
ha två ordinarie sammanträden per halvår det vill säga fyra sammanträden per år. Vid 
behov kan rådet kallas till extra sammanträde. Tre veckor före ett sammanträde kan 
ett ärende, som en deltagare önskar få behandlat, vara sekreteraren tillhanda om ären-
det måste skickas ut. Det är dock viktigt att komma ihåg att råden finns och fungerar 
på politikernas villkor. Det är ett referensorgan och kan inte uppträda som nämnd, 
råden är aldrig beslutande.

I februari i år blev jag inbjuden av SPF att tillsammans med övriga KPR represen-
tanter deltaga i en utbildningsdag. Ett viktigt råd från dagen, och som nog gäller 
alla oss samhällsmedborgare, är att vi efter bästa förmåga ska sätta oss in i sakernas 
tillstånd och möjligheternas realism, och att vi måste tala om hur vi vill ha det för det 
är faktiskt vi själva, folket som har makten. Om inte annat kan vi alltid hota med att 
politikerna inte blir omvalda nästa gång, om vi blir alltför missgynnade. Pensionärs-
organisationerna samlar mer än tre gånger så många registrerade medlemmar som alla 
politiska partier tillsammans.

Månadsträffarna är ett tillfälle där vi kan få information av olika slag, som till exem-
pel det föredrag Äldreombudsmannen Eva Kohl höll om kommunens äldreomsorg 
och vad som är på gång vad gäller förändringar inom hemtjänst. Våra lokaltidningar 
och SPF tidningen Veteranen innehåller också informativa artiklar. 

Kunskap ger makt.

Gudrun Wijk

Ingen panterdag i år

Panterdagen/Panterloppet på Stockholms stadion i septem-
ber varje år gör ett uppehåll. Dagen har övertagits av Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet, som med sina större resurser 
kommer att utveckla evenemanget.  Alla 50+ kan inrikta sig på 
”nystart” i september 2010. Det blir sjuttonde året för Panterlop-
pet.

                                                                                       Alve Borg

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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Vätö i Roslagen är vida känd för sin granit, som för det mesta är röd men som också 
finns  som grå variant. På många ställen på ön finns stora sår i naturen efter många 
stenhuggerier, särskilt där det fanns möjlighet att kunna sköta transporterna sjövä-
gen. Som mest har det funnits c:a 300 stenhuggare på ön men i dag finns bara kvar 
ett levande stenhuggeri, som sköts av en enda man med stora maskiner, datoriserad 
stensåg och datoriserat sliperi.
  
  År 1898 anlade Stockholm stad ett stort stenhuggeri på Vätöberg med djuphamn 
för pråmtransporterna till Stockholm. Den växande storstaden behövde sten till kajer, 
gator och fasadsten till riskdagshuset, riksbanken, operan, många skolor och läroverk. 
Verksamheten vid detta stenhuggeri upphörde 1941 och är i dag ett kulturarv efter en 
svunnen tid. 
  
  Men märkligheterna då?  
  På Vätöberg kan man inne i skogen få se en stor marmorkolonn av Cararramarmor. 
Från mitten av 1800-talet till 1911 bar den statyn Birger Jarl på Riddarholmen men 
Cararramarmorn motstod inte det hårda klimatet i vårt land och Birger Jarls tyngd 
utan man var tvungen att beställa en ny kolonn, som höggs på Vätöberg. Den italien-
ska kolonnen fraktades till stenhuggeriet för att användas som modell och nu står den 
kvar i snårskogen bevuxen med mossor och alger (se bild).
  
Att vara stenhuggare var ett svårt, mödosamt och farligt yrke med 10 timmars arbete 
måndag till fredag och 7 timmar på lördagen, men av spåren att döma blev det dock 
en del fritid. Vad gjorde man då? Jo, man högg i sten. På en slät häll mot havet finns 
många namn inhuggna, namn, som i dag ingen vet vilka de tillhört kanske huggarnas 
själva, fästmörs eller hustrurs. På ett annat ställe står ”länsman” och spanar ut över 
Lidöfjärden. En anonym huggare har gjort denna byst som står på en drygt meterhög 
granitpelare (se bild). Det finns också rester här och var av halv- eller nästan helfär-
diga arbeten som har kasserats på grund av felslag eller sprickor och då var det bara 
att börja om från början.
  
Till stenhuggeriet i Karlsängen kommer i dag konstnärer och väljer sten för att hugga 
nutida konstverk t.ex. ”Havsvågorna” mitt på Stureplan. Stenhuggare Thorbjörn gör 
gravstenar, diskbänkar och annan prydnadssten till dagens kunder.

Bertil Wijk

Märkligheter på Vätö

Marmorkolonn på VätöLänsman på Vätö

Bodil Svensson

Vi skulle gärna vilja ha synpunkter på föreningens verksamhet och de arrangemang 
som anordnas – t ex föredrag och utflyktsmål. Vad tycker ni? Är det bra eller har 
ni förslag på ändringar? Är det något ni vill ha mer eller mindre av i verksamheten? 
Mera sång och musik eller mera föredrag? Har ni förslag på föredragshållare eller 
underhållare eller finns det platser som ni tycker vore utmärkta resemål? Eller har ni 
funderat över ämnen som vi skulle kunna skriva om i medlemstidningen.

Vi är nyfikna på era åsikter, så hör gärna av er till jarlabanke@telia.com eller skriv ett 
brev till SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40, 18358 Täby och dela med er av synpunk-
ter och förslag. 

Tyck till om Jarlabankes verksamhet
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Gynna våra sponsorer!
De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.

Berätta att du läst annonsen i vår tidning!
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Bli mer säker i trafiken med NTF råd
Om trafiksäkerhet får vi mycket information från media. Kanske så pass mycket att vi tende-
rar att inte lyssna. Det kan det vara värt att repetera lite, om det vi förmodligen redan vet att 
bl.a NTF propagerar för inom området trafiksäkerhet.

1. Sänkta hastigheter
Arbeta för en minskning av medelhastigheten på landsbygden med ca 10 km/tim och i 
tätorter med ca 5 km/tim. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade med 150-200 personer 
per år. Verka för en anpassning av hastighetsgränserna och därmed krockvåldet vid olyckor till 
vägmiljön.

2. Ökad trafiknykterhet, drogfrihet och minskad trötthet
Målet är att öka trafiknykterheten. Kraftfulla insatser, t ex att driva frågan om att Sverige 
blir försöksland i EU för obligatoriskt alkolås i nya bilar, är nödvändiga för att motverka den 
ökning av antalet rattfylleribrott, som konstaterats i Sverige och vända trenden.

3. Ökad användning av skyddssystem (bälten, bilbarnstolar, cykelhjälmar)
Målet är en ökning av bältesanvändningen och rätt användning av bilbarnstolar med 5 pro-
centenheter och av cykelhjälmsanvändningen med 50 procentenheter. Detta beräknas ge ett 
minskat antal dödade med 30-40 personer per år.

Att ovanstående satsningar är bra råder det väl inga tvivel om men hur är jag i trafiken (en 
samvetsfråga): Fungerar syn och hörsel tillräckligt bra? Inga mediciner som kan påverka mig 
som trafikant? Bilbälte, cykelhjälm är självklarheter? Använder jag reflexer vid promenader i 
dåligt upplysta trafikmiljöer?

Om du är cyklist kan följande checklista vara till nytta för att vara säker på cykeln
Att cykla säkert handlar inte bara om att följa reglerna i trafiken. Det handlar också om att du 
har rätt utrustning (hjälm, lyse fram och bak, reflexer i hjulen). Sköt om cykeln! 
Ta för vana att se över din cykel regelbundet. Då klarar du dig ifrån många otrevliga överrask-
ningar. Här är några tips:

•	 Rengör och smörj cykeln regelbundet. Har du en instruktionsbok till din cykel kan 
du följa anvisningarna i den. 

•	 Kontrollera att kedjan är lagom spänd och att alla skruvar och detaljer sitter fast. 
•	 Kontrollera att fälgbromsens bromsklossar inte är nedslitna eller att däcken inte är 

slitna eller spruckna. 
•	 Se till att belysningen fungerar både fram och bak och att alla reflexer är hela och 

rena. 
•	 Kontrollera att däck med reflekterande material är rena. Annars ger de inte full 

reflexverkan. 

Är du osäker på vad som är viktigt att kontrollera? Kontakta en fackhandlare!
Torbjörn Huss

Mannekänguppvisningen på Ångaren 
Torsdagen den 24 april samlades ett stort antal förväntansfulla medlemmar för att 
njuta av vårkollektionen med dam- och herrkläder. Tyvärr måste vi tillstå att det var 
betydligt färre herrar än damer, men vi är ju vana vid den fördelningen vid våra sam-
mankomster. Damkläderna visades av modefirman Designers, Hägernäs Strand och 
herrkläderna av BK Herr, Näsby Park Centrum. Några av våra medlemmar tjänst-
gjorde som mannekänger. Stolarna i samlingssalen hade placerats så, att det blev en 
lång catwalk i mitten där mannekängerna och kläderna kunde besiktigas. 

Damkläderna var lätta och 
luftiga, ofta i mycket vackra 
färger. Det var verkligen 
vårinspirerat, kanske lite för 
mycket färg och flärd för vår 
generation, men uppskatta-
des mycket ändå. Herrkläder 
fanns för friluftliv, vardag 
och fest i fina kvaliteter och 
moderna färger. 

Fruarna i församlingen fick 
nog en välkommen anled-
ning att se till, att männen 
skulle försöka piffa upp 
sig en smula. Stämningen 
förhöjdes ytterligare av 
Inge-Marens små olivgifflar 
och pizzamunsbitar med 
mozzarella eller salami. Till 
detta serverades vitt vin 
eller vatten. Den allmänna 
meningen var att detta var en 
mycket lyckad eftermiddag 
alltmedan vårsolen sken in 
på oss alla.

 Bertil WijkBK Herr från Näsby Park Centrum 08-732 50 44

Designer från Hägernäs Strand 08-768 08 60
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 Ansvarig för Friskvård,    Torbjörn Huss         758 79 59        torbjorn.huss@telia.com 
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Bridge, Språkkurser, Gymnastik, Danser, Vinprovning, Friskvård mm – Se under ”Kurser/Cirklar”

Datum Lokal Aktivitet

Lördag
25/7 kl 10.30

Buss - båt
Göta kanal 
Se sidan 12

Onsdag
26/8 kl 10.00

Bussresa
Täby köping
Se sidan 12

Fredag
28/8 kl 17.00

Hönshuset
Karby gård

Räkfrossa
Se sidan 10

Onsdag
2/9

Bussresa
Penningby slott
Se sidan 12

Tisdag
8/9 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Arne Forssén värderar dina frimärken
Se sidan 10

Torsdag
10/9 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Birgitta Lerjeryd berättar och visar bilder 
om Hedebyborna 

Tisdag
15/9 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff. Ledamoten av Svenska Vis-
akademien Pär Sörman gästar oss.

Tisdag
22/9 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Väntjänst

Torsdag
24/9 kl 14.00

Ångaren
Eskadervägen 5

Fil Dr. Lars Nystedt berättar om Raoul 
Nordling, som var generalkonsul i Paris 
under 2:a världskriget:  ”Mannen som räd-
dade Paris”.

Tisdag
20/10 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Höstmöte
Se nästa medlemsblad

Oktober Urvädersgränd
Bellmanshuset och Sällskapet Par Bricole
Se vidare sidan 12
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