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Årsavgiften 2013
En person 250:-  Två samboende 480:-

Medlem i annan SPF-förening som vill vara
vänmedlem hos oss betalar 75:-

Insättes på PlusGirokonto 84 85 34-4

Adressändring
Vänligen meddela till kansliet

ändrad adress och andra uppgifter
av betydelse för vårt medlemsregister.

Redaktion (Se sid. 38)
Ansvarig utgivare: Kerstin Persson

Tryckeri
Täbykopia AB

Medlemsbladet nr 1/2014
Manusstopp 2014-01-22
Distribution 2014-02-18
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Foto: Gunilla Kinnman

Omslagsbilden: Vid en brygga utmed
Edsvikens strand ligger denna miniatyr-
ångbåt. (Se artikel på sid. 6)

  
  
  
 
 
  
  
 
  
  

 
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  

Vill du tjäna en trisslott?
Lyckas du värva nya medlemmar till Jarla-
banke får du en trisslott/ny medlem. Med-
dela Käthie Wernerson, wergun@telia.com,
510 503 63, namn och adress så skickar hon
inbetalningskort m.m.  och du får trisslott/er
så snart medlemsavgiften är betald.
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Kerstin Persson
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När du läser detta är första adventsljuset
tänt, julen står för dörren och innan vi
vet ordet av är det ett nytt år.

Ett politiskt spännande år, vi får fyra
politiska val; till EU, kommun, lands-
ting och riksdag.  29 % av valmanskå-
ren tillhör gruppen 65+, man undrar
hur de kommer att bli representerade
på de olika nivåerna.  I Täby utgör
gruppen 65+ drygt 25 % av valmans-
kåren, de har liksom i övriga Sverige varit
mycket dåligt representerade i kommun-
fullmäktige. SPF i Täby, Jarlabanke och
TibbleSeniorerna, har därför gemensamt
skickat en uppmaning till de politiska
partierna både i kommunen och i lands-
tinget att ta till vara de äldres erfarenhet,
kunskap och kompetens genom att pla-
cera fler seniorer på valbar plats på röst-
sedlarna.

I vårt medlemsregister kan vi följa ut-
vecklingen från 1/1 2006 fram till idag.
Den visar att en avsevärd omfördelning
av åldersgrupper ägt rum över tiden . Den
1/1 2006 fanns det bara 2 medlemmar
under 71 år. Under 7 år har gruppen suc-
cessivt ökat till 89 medlemmar. En stor
förändring har också skett i gruppen äldre
än 90 år, en minskning från 239 till 76
medlemmar. Den totala minskningen av
antal medlemmar under perioden 2006-
2013 var från 907 till 757 medlemmar.

Vi har lyckats relativt bra med rekryte-
ring av ”yngre” och nedgången bland de
äldre har delvis en naturlig förklaring.
Anmärkningsvärt är dock att en relativt
stor grupp av våra medlemmar, ca 35
personer,  s. k. ”Utträdda” varje år lämnar
förbundet för gott.  Ett fåtal anger hög ål-
der som orsak men de flesta begär utträde
utan någon förklaring. Det känns inte bra.
Hur ska vi behålla våra medlemmar?

Har ni synpunkter, hör av er till oss i sty-
relsen eller varför inte skriva på bloggen
på vår hemsida spfjarlabanke.se under
rubriken ”dialog med styrelsen” så kan
fler ta del av era åsikter.

Vi efterlyser fortsatt era e-postadresser
för att göra en grupputsändningslista där
vi snabbt kan nå er med information. Idag
finns 302 av drygt 725 medlemmar på
vår lista.  Skaffar du e-post eller ändrar
den, glöm inte att meddela detta till vår
medlemssekreterare Gunnar Wernerson.

Programmet för de flesta av vårens akti-
viteter kan ni redan nu läsa om i detta
blad. Om ni fortfarande tvekar om ni vill
delta eller inte, läs Bodils artikel på sid 5
”Om glädjen i gemenskap…”.  Glöm inte
att ta med en vän!

Så hörs vi igen nästa år och till dess
önskar jag er en riktig GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR.





Text: Bodil Svensson
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 Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så

Den här strofen ur Hjalmar Gullbergs
dikt ”Människors möte” dyker då och
då upp i bakhuvudet när jag har suttit
samman med människor och haft en triv-
sam samvaro. Den poppade upp i mitt
minne för några veckor sedan när jag var
på tvådygnsutfärd till Visingsö och Grän-
na tillsammans med andra medlemmar i
Jarlabanke.

Vi övernattade på Gyllene Uttern och
efter avslutad middag var vi fem damer
som med kaffekoppar och vinglas drog
oss tillbaka till salongens väl nedsuttna
och omfamnande fåtöljer för gemensam
samvaro. Samtalet rörde sig högt och
lågt, från mera lättviktiga ämnen till nära
och berörande upplevelser, med skratt
och igenkännanden. Det var en fin kväll,
en berikande kväll.

Ofta hänvisas till lång bekantskap och
delade mångåriga intressen när man ta-
lar om gemenskap. Men det behöver inte
stanna vid det. Det kan lika gärna vara
ett förstagångsmöte, man finner att man
trivs i varandras sällskap, man delar syn-
sätt, man diskuterar resor eller böcker,
musik, teater, sport …

Inom en förening finns det chans att hit-
ta denna gemenskap och att uppleva sa-
ker tillsammans med andra.

I föregående nummer av Jarlabanke
skrev jag om återseendet med mina gam-
la skolkamrater från 3:e och 4:e klass och
vår lärare, fröken Ann-Marie, vars förs-
ta elever vi var. Jag skickade tidningen
till fröken Ann-Marie och hon ringde re-
dan dagen därpå.

- Åh, sa hon, jag har läst hela tidningen
flera gånger. Fantastiskt! Tänk vad ni kan
göra! Vad mycket som finns!

Hennes entusiasm över tillgängligheten
till olika aktiviteter var stor. Jag var
tvungen att efter avslutat samtal vända
tillbaka till tidningen och bläddra igenom
den. Visst, där finns många och olika träf-
far att delta i. Gemenskapsgrundande. Så
alla ni som aldrig deltagit i våra evene-
mang av olika slag, ge föreningen en
chans. Vem vet vilken gemenskap som
väntar på er…

Gemenskap kan vara en resa över
Ålands hav. (Foto: Gunilla Kinnman)

!




!

#7%%$(8(7%'*$1
0.*;5"#/7($"B.(/$*
="'00'("C4*584($/47*5=
8(7%'*$1"+,("$*1($C
Text och foto: Gunilla Kinnman

Dagen därpå åkte vi till den utsedda parke-
ringsplatsen och fortsatte vår vandring ut-
med vattnet. Vi promenerade ca 1,5 timmar
i riktning bort från bilen och höll oss i görli-
gaste mån utmed strandkanten. När det var
dags att vända tillbaka till bilen, hittade vi
för det mesta helt nya vägar, som ofta också
var genvägar. Men ibland måste vi ta samma
väg tillbaka.

Under de kommande tre veckorna utforska-
de vi dagligen nya sträckor  utmed Värtan
och därefter Edsviken. Med det strålande vä-
der vi hade den gångna sommaren var detta
härliga morgonpromenader.

Utrustade med smarta telefoner kunde vi
ta reda på vem som bodde på öarna i Värtan.
Genom Djursholm passerade vi många sto-
ra, äldre villor och konstaterade att många
av dessa numera var uppdelade på flera lä-
genheter eller inhyste företag.

Som hundägare sedan drygt 30 år tillba-
ka samt uppvuxen i Ellagård (vi hade hun-
dar även under min uppväxt), har jag ut-
forskat de flesta promenadvägarna kring
Ellagård och Ellapark. Så det är  ingen över-
drift att säga att man gärna vill se och upp-
leva något annat.

Sommaren som gick blev därför en ny upp-
levelse, då en av mina väninnor, Ann-Char-
lotte, tillbringade sommaren hemma i Ella-
gård, där vi båda bor. Även hon är hundäga-
re och normalt tar vi dagligen någon prome-
nad tillsammans.

Då både Ann-Charlotte och jag är bilburna,
beslöt vi oss för att utforska nya omgivning-
ar. Vi började därför med att åka till Häger-
näs strand, där vi parkerade bilen och följde
gångvägen norrut. Konstaterade dock gan-
ska snart, att det inte gick att gå särskilt långt
utmed Stora Värtan, förrän vägen vek av upp
under motorvägen och in i Hägernäs cen-
trum. Vi vände därför och gick åt andra hål-
let. Efter ca en timmes promenad utmed vatt-
net och förbi Hägernäsbadet hittade vi en
lämplig plats, där vi kunde parkera bilen näs-
ta dag för att fortsätta vår vandring söderut.

Jag vill börja med att presentera min hund
(t.v) som heter Bamse och är en 4-årig
Lagotto, kallas även tryffelhund. Hans
bästa kompis heter Chiquo och är 6 år av
rasen Coton de tuléar (bomullshund).

Utmed strandkanten bodde även andra
familjer!





Då vi, p.g.a. vär-
men, var morgonti-
diga, var tyvärr inte
Café Brygghuset
öppet. Förutom
Café Brygghuset
finns ytterligare ett kafé med lunchservering
samt två muséer: ett konst- och ett motorcy-
kelmuseum.

Vi kunde under vår
vandring konstatera
att vi som bor utmed
Värtan har många
fina badstränder, men
tyvärr är idag många

av dem invaderade av kanadagäss och man
måste hela tiden se var man sätter fötterna.

Slutligen skulle jag vilja rekommendera er
alla att ta vara på de vackra sommardagarna
som vi hoppas få nästa år. Passa på att ut-
forska din närmaste omgivning. Allt ser så
annorlunda ut från ”andra sidan”. !

Vi gick omvägar
runt ett flertal båt-
klubbar och nådde
så småningom
fram till Stock-
sundsbron. Det var
en egendomlig och
litet kuslig känsla
att vandra under de
tre broarna (järn-
vägs-, bil- och T-
bana) som går över
Stocksundet. Den
dagens återväg blev via baksidan på Dande-
ryds Sjukhus.

Väl framme vid Edsbergs
slott fanns mycket att tit-
ta på. Visste du, att när
Sveriges Riksbank och
Sveriges Riksdag flytta-
de från Helgeandsholmen
på 1930-talet försvann de
s.k. Riksäpplena. När
riksdagen sedan i början

Inne på ”Edsvikssidan” var det  bitvis svårt
att ta sig fram på grund av att det är väldigt
bergigt. Vi fick fuska lite med bilåkning.

Efter ytterliga några dagars promenader sik-
tade vi Edsbergs slott i fjärran. Slottet ser ut
att ligga ganska nära, men för att nå dit kräv-
des ytterligare en dagsetapp då vi måste run-
da en vik med båtklubb.

Här ett av
den gamla
brons fun-
dament som
finns kvar.

Fisken stod
uppställd
mitt på
stallbacken
vid
Edsberg.

Två av de ur-
sprungliga gra-
nitäpplena står
vid Edsbergs
slott.

av 80-talet återvände till de
nyrenoverade lokalerna
hade riksäpplena ersatts
med ”glasfiberäpplen”.









Tre goda anledningar att låta pengarna växa hos oss.  

Om du sparar pengar hos oss får du fria uttag, en av marknadens bästa räntor och ett 
bankkort helt utan avgift. I våra bankbutiker kan du göra alla dina vanliga bankärenden. 
Du kan dessutom fortfarande betala räkningar i kassan. Läs mer om våra erbjudanden och 
aktuell ränta på www.forex.se eller besök en bankbutik.

GENERÖSA ÖPPETTIDER
BRA RÄNTA, FRIA UTTAG

Välkommen till FOREX Bank i Täby Centrum
Stora Marknadsvägen 15. Tel 0771-22 22 21. Mån– fre 10–20, lör – sön 10–18. www.forex.se

Alla konton i FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin 
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom  
20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
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Jag läser den månatliga rapporten från vårt
Zimbabwekontor och hittar berättelsen om
Sazini, en 35-årig änka med fem barn och
ansvar för sin gamla mamma. När våra ut-
bildare kom till hennes by i Lupane-
distriktet sa hon att hon inte visste något
om företagande, men gärna ville lära sig.

Det hon inte förstod var att hon redan
var företagare. Hon hade länge fött upp
och sålt kycklingar men hon visste inte
hur många, eller hur mycket hon tjänat.
Efter att ha gått vår småföretagarkurs har
hon byggt en hönsgård, och nu tar inte
längre höken hennes höns. Hon har ock-
så börjat föra bok och insett att hon fak-
tiskt tjänar 60 dollar i månaden på att
sälja höns och ägg. Hon har investerat
pengarna i annan verksamhet och blivit
en person med status i byn, en som an-
dra frågar till råds. Och det enda som hänt
är att hon börjat se på sig själv som nån
som sysslar med affärer.

DF"$?;?5/4
En lite annan bild av Zimbabwe än den

Då och då gästas Jarlabanke på Månadsträffarna av förelä-
sare, som bott och verkat i andra länder, och som berättar
om sin erfarenhet därifrån. Berättelser som vidgar våra vyer
och ökar förståelsen för människors vardagsliv. Konflikter,
katastrofer, terrorism, umbäranden är rapportering som vi
ofta kan ta del av. Men hur är livet för en vanlig medborgare.
Vad händer på mikroplanet?

Karin Alfredsson, journalist och författare, är sedan ett och

(Foto: Ola Richardsson och Karin Alfredsson)

som bara handlar om valresultat och Mu-
gabefusk: Dessa damer, från byn Bulobe-
lo i det snustorra Gwandadistriktet, är stolta
ägare till en repa-
rerad pump som
vattnar deras träd-
gård. Dvs kvin-
norna är ordföran-
de respektive kas-
sör i det koopera-
tiv med 50 med-
lemmar (varav 48
kvinnor) som dri-
ver gemensam grönsaksodling. Med stöd
av vårt projekt ”75 000 jobb” har de startat
en gemensam sparkassa, och med de peng-
arna kunnat reparera pumpen och fått igång
en lönsam trädgårdsverksamhet.

GG"$?;?5/4
Lättad efter att ha levererat de sista do-
kumenten till vår 3-årsansökan till Sida.
Och börjat planera för nya projekt: för-
bättrad vatten- och sanitetssituation i
slummen i Lusaka, bl.a. för att underlät-

!

ett halvt år bosatt i Lusaka, Zambia. Hon är regional chef i södra Afrika för We
Effect. På facebook publicerar Karin korta, vardagsnära berättelser från sin om-
värld. Med Karins goda minne har vi gjort nedslag i det senaste halvårets dagsbe-
rättelser. (Red.)





ta livet för de tonårsflickor som missar
skolan för att de måste hämta vatten till
familjen, och som riskerar att bli våld-
tagna på väg till toaletten hundratals
meter bort. Eller ett projekt för kvinnors
landrättigheter, riktat mot lokala ”chie-
fer”. Visst har jag ett spännande jobb? I
morgon till Nairobi.

H"5'8/'%-'(
Stor nyhet i Botswana idag: för första
gången har en kvinna vunnit en arvstvist,
enligt utslag i högsta domstolen. Edith
Mmusi är 80 år och har levt hela sitt liv
på den gård tvisten gäller. Hon har också
investerat mycket i husen och har ingen
annanstans att bo. Ändå ansåg hennes
brorson, och byäldstena, att han skulle
ärva. Brorsonen har aldrig bott på går-
den, men enligt traditionell lag i Botswa-
na kan bara män ärva egendom. Den na-
tionella lagtexten skrevs om för några må-
nader sedan, och gav kvinnor lika arvsrätt,
och nu har lagen för första gången prakti-
serats på högsta nivå, Heja Edith!

D"7)/7-'(
Apropå olika villkor igen: När någon fyl-
ler år på kontoret bjuder vi på tårta vid
nästkommande fredagsfika. I fredags var
det dags att fira chauffören Edward. Han
skulle själv få skära och portionera ut bi-
tarna och sa ”Det har jag aldrig gjort
förr”. När han försökte, genom att skära
tvärs över tårtan, och inte i ”tårtbitar” för-
stod jag att han talade sanning. Han hade
aldrig ägt en tårta. När fikat var över
fanns två små slarviga bitar kvar. Dem
skulle han ta hem till sina (sju) barn. Kan-
ske hade de aldrig ätit tårta. Ytterligare en
liten påminnelse om världens orättvisor.

G"7)/7-'(
Stanna på landsbygden? Aldrig.
Johma Mapepa och Tarai Makubaitsini
är 15 år och från en by i närheten av
Mumbwa i Zambia. Johma vill bli musi-
ker, Tarai professionell fotbollsspelare.
På det sättet skiljer de sig inte från svens-
ka 15-åringar. Kanske kommer deras dröm
att bli verk-
lighet, an-
tagligen inte.
Problemet är
att om de
flyttar till
staden finns
inga andra
jobb heller, och inga bostäder. Framti-
den finns, vare sig Johma och Tarai vill
det eller inte, i ett utvecklat jordbruk, För
att Afrika ska kunna föda sin växande
befolkning, och strömmen av fattiga mot
slummen i städerna stoppas, måste de
unga se en framtid på landet. Men då
måste nya metoder utvecklas. Hackan och
fattigdomen ses inte som ett alternativ. Det
är sådant vi försöker jobba med.

Forts. sid. 17

We Effect (f.d. Kooperation Utan
Gränser) är en biståndsorganisation
som funnits sedan 1958. We Effect
har som övergripande mål att
bekämpa fattigdomen och bidra till en
hållbar och mer rättvis värld. Det är
ett långsiktigt arbete, som inte alltid
ger snabba resultat. We Effect sätter
upp mätbara mål och utvärderar hur
arbetet går för att bli bättre och mer
effektiva i biståndsarbetet. Vill du följa
Karin fortsättningsvis, så gå in på
www.weeffect.se där hon bloggar
några gånger i veckan.






Månadsträffarna fortsätter som tidigare
i Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby Cen-
trum kl. 13.00. Kaffe och enkel smör-
gås. Underhållning. Kostnad 60:-/per-
son. Aktuell information från förening-
en. Vin- och blomlotteri. Alla pensionä-
rer är välkomna.
Kontaktpersoner: Kerstin Persson,
756 60 76, kerstinpers@telia.com
och Christel Eborn, 758 11 94,
chris.eborn@hotmail.com



Träffar

Jarlabankes träffar och ett flertal av
föreningens kurser och cirklar sker i
samarbete med Studieförbundet

Vuxenskolan.



Dag Sebastian Ahlander är pensione-
rad ambassadör med S:t Petersburg och
New York som senaste arbetsplatser. Men
han är också författare av barn- och ung-
domsböcker, med svensk historia som

främsta ämne. 2012 ut-
kom han med ”Handbok
för glada gubbar – 109
goda råd för att nå livets
höjdpunkt”, en bok som
den här gången vände
sig till vuxna – framfö-
rallt till män. Men varför

just män? Det förklarade Ahlander vid en
tidigare föreläsning: kvinnor har inte sam-
ma behov av råd, de har så många andra

intressen innan de går i pension. Däremot
fann männen råden så goda att många av
dem piggnade till och gladde både sig själ-
va och sina fruar. Enligt Ahlander.

Första tiden som nybliven pensionär fick Dag
Sebastian att fundera kring en del begrepp:
Hur vårdar du ditt äktenskap, din träd-
gård, ditt umgänge och din nyinköpta
veteranbil? Hur umgås du bäst med barn
och barnbarn? Och inte ska du sälja hu-
set. Det är nu du behöver ett extra rum
för dina intressen! Och är det verkligen
viktigt med klädsel nu när du äntligen är
pensionär? Får du inte dricka hur många
glas till lunch du vill? Och hur är det med
din gamla systemkamera, är inte den fär-
dig för tippen, som snart du också?


(Se separat kallelse sid. 29)
Underhållning av Tommy Larsson Jazz
Friends, en trio som spelar lågmäld jazz-
musik med pianot i centrum.

De som brukar besöka Jazzklubb Nord-
ost (Jano) känner säkert igen Tommy
Larsson eftersom han är mångårig hus-
pianist hos Jano. Sedan sju år tillbaka le-
der han gruppen Tommy Larsson Quar-
tet som hörts på jazzklubbar och i kon-
sertsammanhang. Rolf Fornhammar är
en efterfrågad basist. Förutom i Jazz
Friends är han ordinarie basist i Jennie
Löbel & Swing Kings samt New Orleans
Swing. Han har spelat i Blommans Dixie-
land Band och gruppen Soprano Meets
Clarinet. Göran Järvstrand slutligen är





Träffar
sedan några år tillbaka hustrummis vid
tradjazzjammen på Restaurang Louis i
Söderhallarna i Stockholm och han har
vikarierat vid trummorna i flera tradjazz-
band i Stockholm.

Gruppen spelar jazz-standards från 30-
40-talen samt Tommy Larssons original-
kompositioner.



Julia Svahn och Therese Lundgren hör
båda hemma på
Täby Senior-
center där Julia
är verksamhets-
ansvarig.



Tom Alandh, journalist och dokumen-
tärfilmare. Tom Alandh är en av våra
främsta och mest uppskattade dokumen-
tärfilmare. Han är mångårig medarbeta-
re på SVT och produktionen tillsammans
med fotografen Björn Henriksson ligger
kring ett par hundra filmer. 1987 fick Tom
Stora journalistpriset och han har även
tilldelats andra välförtjänta utmärkelser
som t.ex. Guldpennan 2001, Kristallens
hederspris 2011 och samma år även Torg-
ny Segerstedts frihetspenna för ”sin livs-
långa gärning för alla människors rätt
att yttra sig och finnas till”.

För ca ett halvår sedan kunde vi se Tom
Alandhs dokumentär om Anna Lindh, tio
år efter mordet på dåvarande utrikesmi-
nistern. Andra kända svenskar som por-
trätterats är Nacka Skoglund, Monica
Zetterlund, Cornelis Vreeswijk, Bosse
Högberg och Ingemar Johansson.

Men starkast intryck har kanske ändå fil-
merna om Martina gjort liksom ”Jocke
hette Sussis man”. Martina har Downs
syndrom och i 35 år har Tom Alandh och
fotografen Björn Henriksson följt Marti-
nas kamp mot alla odds. Filmen om Jocke
berättar om Joakim Alpgård som i sex år
låg totalförlamad efter en bilkrasch. I sex
år kämpade han mot myndigheter för att
få leva ett värdigt liv.

På skärtorsdagen (17/4) sänds Tom
Alandhs nästa film i SVT. Arbetsnamnet

Forts. sid. 14

Båda är utbildade hälsopedagoger och
brinner för sin verksamhet och för vik-
ten av att vara fysiskt aktiv. Vid träffen i
mars kommer de att fokusera på: Varför
är det alltid för tidigt att sluta träna? Vad
är fysisk aktivitet bra för egentligen? Vad
påverkar det för andra funktioner i krop-
pen utöver de muskulära?  Går det att
kombinera fysisk aktivitet och glädje?
Utöver det kommer de att prata om Em-
powerment – att använda sig av sin egen
kraft, om att ha ett helhetsperspektiv, att
hitta en väg till social samvaro och att stär-
ka det som fungerar i livet och i kroppen.
- Vi vill även samtala kring hur vi kan
samarbeta med pensionärsföreningarna
på bästa sätt, säger Julia. Här lämnar vi
dialogen öppen och hoppas på idéer och
tankar från er.





Träffar
är ”Min Gud, varför har du övergivit
mig?” En film om den första kvinnan
som blev prästvigd i Växjö stift 1969. I
april sitter Tom som bäst och klipper en
film om Marcus, en ung gymnast som bröt
nacken när han slog volter, och som däref-
ter försöker hitta tillbaka till ett nytt liv.



Töres Theorell, stressforskare som bl.a.
skrivit boken ”Noter om musik och häl-
sa”. (Mer information i nästa nummer av
Jarlabanke.)


Träffarna sker på Ångaren, Eskaderv. 5
(samlingssalen) och inleds med kaffe och
dopp kl. 14.00 följt av någon program-
punkt. Kostnaden är 40:-/person.  Alla pen-
sionärer är välkomna.
Kontaktperson: Lena Sandström, 510 104 80,
lena.sandstrom39@gmail.com


Staden New Orleans är mytomspunnen.
Det var här som jazzen föddes åren om-
kring 1900. New Orleans-experten  Sven
Gustafsson berättar om Louisiana och
New Orleans samt om musiken, som
omfattar många olika stilarter. Vi får höra
exempel på allt från opera till cajun till
rythm &blues och jazz.


Kafferepets historia berättas av Birgitta
Rasmusson – tidigare chef för ICA:s prov-
kök, författare till en mängd mat- och kak-
böcker samt inte minst känd från TV.


Musikunderhållning med Monica Wall-
stedt och Lars Berggren under mottot
”Se det från den soliga sidan”.

 Ännu ej fastställt program

 Ännu ej fastställt program


Väntjänstträffar ord-
nas för boende på
servicehusen samt
för funktionshindra-
de medlemmar med

!

följeslagare. Under Conny Östlund

våren 2014 anordnas följande träffar:

11 febr. 14.00 Allégården
Conny Östlund,
dragspel och sång

18 mars 13.30 Ångaren
Conny Östlund,
dragspel och sång

1 april 14.00 Allégården
(ej fastställt program)

8 maj 14.00 Broby Gård
(ej fastställt program)

13 maj 13.30 Ångaren
 (ej fastställt program)

Ansvariga: Irène Lehnberg, 073-700 05 16,
irene.lehnberg@gmail.com och
Anita Holmberg, 070-392 21 99,
elseanitaholmberg@gmail.com










Näsbyparks kyrka









Lördagsmusik 7, 14 och 21/12  kl. 13
Kulturtimme 13/12 kl. 14
  Luciatåg med skolbarn
Julafton 24/12 kl. 10 och kl. 11.30
  Samling vid krubban
  kl. 15 Julbön med musik (violin, piano)
  kl. 23.30 Midnattsmässa med solosång
Juldagen 25/12 kl. 11
  Juldagsgudstjänst med vokalkvartett
Nyårsafton 31/12 kl. 16 Nyårsbön med musik
Nyårsdagen 1/1 kl. 16 Högmässa
Trettondag jul 6/1 kl. 11 Gudstjänst i jazzton





















Resor och utflykter



Besök på den världsberömda utställning-
en av Afrikanska Mästerverk med en
mängd olika skulpturer som berättar his-
torien om den afrikanska civilisationen
Ife, förfäder till Yoruba-folket i dagens
Nigeria. Pris för guidning och entré är
200:-. Vi har bokat 10 platser och det är
”först till kvarn” som gäller. Anmälan di-
rekt till Monica Rosengren,  och därefter
inbetalning till Jarlabankes pg. Vi träffas
vid ingången till Bergrummet kl. 10.45.



Följ med på en konst- och musikresa till
vårt vackra grannlands huvudstad med
rikt utbud av kultur och nöjen. Resan
sker med buss med lunchstopp och be-
sök på Rackstad konstmuseum. Gemen-
sam middag. Vi far på en stadsrundtur
med olika sevärdheter. Efter en prome-
nad till operan serveras en god middag
med efterföljande operaföreställning av
Don Giovanni på världens mest moderna
opera. Utförligt program för resan följer
senare och vid nästa månadsmöte. Vi vill
redan nu och senast 20/1 ha en intresse-
anmälan. Kostnaden för de tre dagarna,
som arrangeras av ReseSkaparna, är

5.650:-. Anmälan till Monica eller Mar-
gareta. (För tel.nr och e-post se inforuta.)



Resan börjar med flyg till Berlin på kväl-
len. Vi startar dag 2  med  en stadsrund-
tur med buss och lokalguide och får en
god orientering av staden och dess olika
sevärdheter. På egen hand får vi sedan tid
för önskade aktiviteter och kan välja nå-
got som intresserar. För den som vill
shoppa, är utbudet mycket stort. Vi besö-
ker också Museiön och gemensamt går
vi på Pergamonmuseet, som är det mest
kända. Detaljprogram följer senare eller
vid månadsmötet. Även denna resa ar-
rangeras av ReseSkaparna och vi önskar
en intresseanmälan senast 20/1 till Mo-
nica eller Margareta för att kunna gå vi-
dare. Rabatterat pris för resan är 5.900:-.
(För tel.nr och e-post se inforuta.)



Följ med på en härlig resa genom skär-
gården mellan Kapellskär och Mariehamn
och en skräddarsydd historisk rundtur på
Åland. På båtfärden serveras brunch och
på hemfärden får vi middag. Vi besöker
bl.a. Bomarsunds fästningsruiner, Kastel-
holms slott samt friluftsmuseet Jan Karls-







gården. Kaffe och Ålandspannkaka ser-
veras på Smakbyn. Kost-naden för den-
na heldag är 542:- och arrangeras av Ek-
manResor i samarbete med Viking Line.
Intresseanmälan senast 1/2 till Monica
eller Margareta.



Vi flyger direkt till Riga, även kallad Bal-
tikums pärla. Från vårt hotell promene-
rar vi till Operahuset för en intressant
visning, följt av middag på operan där vi
får en introduktion till kvällens föreställ-
ning – Rosenkavaljeren av Richard
Strauss. Nästa dag gör vi en stadsrund-
tur där vi ser ringmuren och den gamla
stadskärnan samt lyssnar till en orgelkon-
sert i Rigas domkyrka. Utförligt program

Resor och utflykter

Bomarsunds fästning började byggas av
ryssarna 1832. 1854 var allt över. Då över-
föll en brittisk-fransk styrka fästningen.

följer längre fram. Vi vill redan nu och
senast den 20/1 ha en intresseanmälan till
Monica eller Margareta. Arrangör är även
nu ReseSkaparna och kostnaden med vår
rabatt är 5.950:-. (För tel.nr och e-post
se inforuta.)

Foto: Bodil Svensson!


Det regnar! Enligt den allmänna uppfatt-
ningen här ska det inte börja regna för-
rän den 24 oktober, och då bara lite. Det
rejäla regnandet (fast mest på eftermid-
dagarna) kommer först i december-febru-
ari. Det är märkligt för en ständigt-regn-
beredd-måste-hämta-in-tvätten-och-dy-
norna-på-utemöblerna-svensk att under
halva året aldrig behöva fundera på ris-
ken att det ska komma en skur.
För de zambiska bönderna är regnet vik-
tigare än så. Man planterar när det börjat
regna ordentligt, inte för tidigt men inte
för sent. En duglig bonde har åkrarna
redo när lagom stora moln börjar hopa
sig. Precisionen kan betyda skillnaden

Forts. från sid. 11 ”Karins Afrika”

!

mellan liv och död.
Nu har det slutat regna.


Hemma i Lusaka igen. Skönt. Kastades
omedelbart in i ett möte på svenska am-
bassaden med anledning av att en rege-
rings-och företagardelegation är på be-
sök. Hade gudskelov skrivit mitt anfö-
rande i förväg men höll på att glömma
power-pointen med bilder. Intressanta
nya Zambia-fakta: frukt och grönsaker
har blivit populära grödor och markna-
den skulle kunna ta emot mycket mer om
vidareförädlingen fungerade. Idag rutt-
nar mycket bort eftersom det inte finns
någon industri som t ex tillverkar juice
eller torkade tomater.








  

  
  

  

  

VÄLKOMMEN! www.tabygymmix.se

BEHÖVER DU PLATS?

pelicanselfstorage.se

Förvara dina saker tryggt
Vi har larmade förråd från 1-30 m!

• Tillträde 05:30-24:00 varje dag
• Ingen uppläggningsavgift eller bindningstid
• Flyttbutik direkt i anslutning till anläggningen

Stockholmsvägen 104 • 187 30 Täby
Tel: 08-622 50 00 • taby@pelicanselfstorage.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6 2014 vid nytecknande av förråd.

SENIORRABATT10%PÅ FÖRRÅDS-
HYRAN

Låna släp gratis upp till ett 
dygn hos oss!

10-pack fl yttkartonger 199:-
(ord. pris 280:-)









Hänt sen sist

Räkfrossan den 3 september samlade ett 50-tal
nöjeslystna Jarlabankare i Näsbyvikens båt-
klubbs lokaler för att traditionsenligt avnjuta
räkor och därtill lämpliga drycker. I en strål-
ande vacker sensommarkväll öppnades portar-
na av Barbro Landin varefter värdinnan Cris-
tel Eborn bjöd på en välkomstdrink och hälsa-
de oss välkommen till bords där välfyllda räk-
skålar väntade. Räk-, ost- och brödfaten länsa-
des successivt allt under det att kvällens bar-
tender Leif Larsson såg till att gästernas
dryckesglas fick vederbörlig påfyllnad.
Text: Erik Persson och  foto: Kerstin Persson

Karl-Erik på ljugarbänken med Britt-
Marie.

Moana och
Mait serveras
chokladkaka
av Britt

Dags för Mariannes visa till melodi
”Vildanden”:
Nu äro vi gamla och håret har grånat
Rädda att ramla, och tänderna lånat.
/: Men ännu vi kan säga skål till
varann:/

deras alltför korta liv.
Musikalisk Salong  är
en ”studiecirkel öppen


Den 21 oktober var det dags för den an-
dra sammankomsten i en serie av fyra i
höstens upplaga av Musikalisk Salong.
Som vanligt arrangerad och väl förberedd
av Ljubinka Selin med benäget bistånd
av diskjockeyn Leif Larsson. Kvällens
tema var Mendelssohn, den berömde tys-
ke tonsättaren Felix Mendelssohn Bart-
holdy, och dennes mindre berömda sys-
ter Fanny Mendelssohn Bartholdy, även
hon en (om än undanskymd) skicklig ton-
sättare och pianist. En presentation av
njutbar klassisk musik mot en delvis dys-
ter resonansbotten i två människoöden i

Nils-Erik och Märta B
är trogna deltagare i
Musikalisk salong.

Solgärd (nedan)
njuter av
Mendelssohns
toner.

Text: Erik Persson
 Foto Kerstin Persson

för alla”, de är bare o kom…





Forts. sid. 22

Hänt sen sist


- Vet ni varför fransmännen älskar snig-
lar? Jo, de hatar snabbmat… Ovanståen-
de var en av de många underhållande
”kortisar” som sportjournalisten och imi-
tatören Mats Strandberg drog för en 40-
hövdad Jarlabanke-publik vid månads-
träffen i september i bibliotekets
hörsal. Mats varvade ”kortisarna”
med anekdoter från sitt yrkesliv

och med snabbimitationer av ett stort
antal kända profiler från de senaste 50
åren. En brokig samling från olika estra-
der passerade revy för åhörarna och li-
vade upp en grå och regnig tisdagsefter-
middag.

Text och foto: Bodil Svensson

Kung Carl XVI Gustaf och
Anders ”Roy”
Eriksson var två
av de profiler
som Mats Strand-
berg gestaltade.


Fredag 27 september. Publiken lät sig väl
smaka av bubblet och de goda snittarna
och väntade sedan på catwalkens fyra
damer och en herre, alla hemmahörande
i Jarlabanke. I höst ska det vara cerise
och lila; ljungfärger, men svart, vitt och
beige är också gångbara färger.

Text och foto: Bodil Svensson

Här är det Maud som
visar upp en färgstark
tröja att bli glad av
och  höstjacka i
jordfärg.

Väldigt elegant var
Birgitta i svarta långbyxor,
tröja med svartvitt mönster
och röd höstjacka med
leopardmönstrat foder.

Stella (t.v.) bär
här en snygg
broderad tröja
med höstjacka
till.

Gunnar i snygg
rutig skjorta,
brun höstjacka
och byxor med
töjbar midja.

Anita är
festklädd i
ensemble i
svart, vitt
och beige
med match-
ande
halsband.





Hänt sen sist
 strömmarna.

Under 50- talet
försvann tak-
målningen och
anledningen till
det lär vara att
de manliga stu-
denterna inte skulle ägna sig åt studier av
takets nakna damer.

Målningen doldes av ett innertak för att
undvika skadlig influens på eleverna. Dock
hände det sig under 90-talet att man upp-
täckte vad kupolen ruvat på under ca 50
år. Men eftersom hörsalen skulle renove-
ras måste man flytta takmålningen på 216
kvm till en annan sal, något som tog ca 1
år. Det 0,5 mm tjocka färgskiktet skalades
av och limmades fast i det nya taket. 1994
invigdes takmålning ännu en gång och
ännu har inga diskussioner om nakenhet-
ens fördärvelse fått moralens väktare att
höja rösten för en ny övertäckning.

Text och foto: Bodil Svensson


Under den gångna delen av 2013 har 23 personer
gått med i föreningen och den 10 oktober hade
åtta av dem hörsammat inbjudan till introduktions-
träff på vårt kansli.

Det blev en trevlig samvaro och alla lät sig väl sma-
ka av snittarna samt något gott i glasen. Vi var åtta
funktionärer som berättade om vår förening och sva-
rade på medlemmarnas frågor. I gengäld fick vi
många goda tips och förslag på underhållning, ut-
flykter, kurser etc. Vi ser fram emot att träffa våra
nya medlemmar på olika aktiviteter i framtiden.

Text och foto: Kerstin Persson
Björn Olof Dalberg och Britta
Hellström är nya medlemmar.

Vice ordförande Leif Larsson
träffade nya medlemmen Anna-
Lisa Stålqvist.


Kungliga Tekniska Högskolan, i vardags-
lag KTH, denna strama och mäktiga bygg-
nad vid Valhallavägen var målet för drygt
20 jarlabankare onsdagen den 11 septem-
ber. En konstrunda både innanför och ut-
anför KTH:s väggar väntade. Få känner
nog egentligen till vilka skatter som göms
inom KTH – både i tak och på väggar.

1917 invigdes KTH skapad av arkitekten
Erik Lallerstedt. Det var också bl.a.han som
engagerade flera av den tidens framståen-
de konstnärer. Carl Milles finns represen-
terad liksom Ivar Johnsson, Georg Pauli
(kubist), Hilding Linnqvist (naivist) och
Axel Törneman m.fl.

1918 signerade Axel Törneman (1880-
1925) den stora kupolmålningen ”De elek-
triska strömmarna” i hörsalen på facksko-
lan för elektroteknik, med manliga och
kvinnliga väsen som gestaltade de olika





Hänt sen sist

Forts. sid. 24


Tidigt på morgonkvisten söndagen den 22 sep-
tember äntrade vi - nio jarlabankare - vår buss
på Stockholms C för vidare transport söderut.
Målet var Gränna och färjan över till Visingsö.
Det blåste 10 sekundmeter och regnet drissla-
de. Färjan stampade i vågorna innan vi kom i
någorlunda lä av Visingsö. Regnet hindrade
oss dock inte från att så småningom äntra rem-
marlagsvagnar för en längre sight seeing-tur.

Före remmarlagsturen hade vi hun-
nit med ett besök i den mycket in-
tressanta Brahekyrkan med färg-
starka takmålningar och fina träfi-
gurer. Efter middag och sömn på
Gyllene Uttern var det dags för gui-
dad tur i Gränna och ett besök på
Grenna Museum med en fängslan-
de framställning i ord och bild om
Andrées liv från uppväxten i Grän-
na till expeditionen till Nordpolen
från vilken vare sig han eller hans
medresenärer återvände. Och själv-
klart gick det inte att resa från Grän-
na utan att besöka en polkagristill-
verkare.

Text och foto: Bodil Svensson



Oktobers månadsträff med Jan Blomgrens
föredrag, under rubriken Ryssland före och
under Putin, kom att locka ett stort antal Jarla-
bankare till bibliotekets hörsal. Blomgren,
numera kolumnist på SvD, har på nära håll
följt utvecklingen under de senaste tjugo åren
som utrikeskorrespondent. Han har tillsam-
mans med sin ryska hustru och barn varit bo-
satt i Moskva under åtta år och har också egen
erfarenhet av villkoren under Sovjettiden.
Erfarenheter som han på ett mycket initierat
och personligt sätt sammanfattat i boken
”Moskva tror inte på tårar”.

Blomgren lotsades oss därför på ett insikts-
fullt, men lättsamt och målande sätt genom
den historiska utvecklingen utifrån ett av-
stamp i Mongol- och tsarväldena med dessas

livegenskap och envälden. Vidare
genom den kommunistiska eran
fram till Sovjetunionens upplösning
under Boris Jeltsin 1991. De däref-
ter följande demokrati- och mark-
nadsekonomiska strävandena under
det stormiga 1990-talet då Ryssland
tog sina första steg mot demokrati
och marknadsekonomi.

Jan Blomgren dedikerade sin
bok till köpsugna medlemmar.
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De katastrofala misstagen i samband med
denna omvandling (rövarkapitalismen)
ledde till den nya marknadsekonomins
kollaps med superinflation, fattigdom,
social oro och även militärt sönderfall.
Detta fick politiska konsekvenser som
bl.a. banade väg för en viss Vladimir
Putin som tog makten år 2000. Blomgren
exemplifierade Putins maktmanipulatio-

Forts. från sid. 23 ner över tiden liksom Medvedevs svåra
balansgång gentemot Putin samt blogga-
ren Navalnys politiska utmaningar på se-
nare tid. Avslutningsvis förutspådde
Blomgren den nu 66-årige Putin ha små
möjligheter att i egenskap av Rysslands
president politiskt överleva sin inneva-
rande 6-årsperiod. Eller som han uttryck-
te saken; Putin - ett hot mot sitt eget land.

Text och foto: Erik Persson



Under en mörknande guldfärgad höst-
kväll samlades den 29 oktober åter ett
gäng förväntansfulla Jarlabankare under
buller och bong för att ”avspisa” höstens
upplaga av ”Jazzpub på Kansliet”. Den
goda tillströmningen gjorde att alla re-
servstolarna fick plockas fram från för-
rådsutrymmet – trevligt!

Programmet var - som sig bör - samman-
ställt av vår egen eminente jazzexpert
Arne Forssén.  Han kom under kvällen
att lotsa oss igenom hela 17 låtar, såväl
välkända örhängen som spännande över-
raskningar inom olika stilepoker mellan
1930- och 1960-talen - från swing till
bebop - allt ackompanjerat med intres-
santa informationer om musikernas oli-
ka karriärer och levnadsöden. Låt mig
bara i tidsordning nämna några; Ain´t
misbehavin’ med  Fats Waller; Jumpin’
at the Woodside, Count Basie och Lester
Young; After you´ve gone, Roy Eldrid-
ge; Now’s the Time, Charlie Parker; Bop-

Jazzälskare på
plats: Gun och
Lennart Skog

Björn Qvennerberg, Uno Svensson och
Hans Landin hörde till lyssnarskaran.

Tack Arne! Text: Erik Persson
 Foto: Kerstin Persson

pin’ the blues, Dizzy Gillespie; Stella by
Starlight, Stan Getz och slutligen; Du
måste ta det kallt, en inspelning med vår
egen Monica Zetterlund.

Naturligtvis serverades även lekamligt
tilltugg. Denna kväll genom Ingegerds,
Kerstins och Eriks försorg.







Hänt sen sist

!






Tidigare i höstas avgjordes finalen för
Hjärnkoll inom SPF:s Stockholmsdistrikt
- en tävling i allmänbildning för SPF:s
medlemmar. Nio lag deltog, varav två
från Jarlabanke. I lag 1 fanns Ing-Britt
och Östen Edlund samt Anita Holmberg
(se bild), i lag 2 Gunnar och Käthie Wer-
nerson samt Leif Larsson.

Jarlabankes lag 1 lyckades få ihop 10 rätt
och vann därmed tävlingen. Årets seger

innebar att laget fick representera Stock-
holmsdistriktet vid Riksfinalen.

Nu är även Riksfinalen avgjord. 17
distrikt deltog med sina bästa 3-manna-
lag. Efter två kvalificeringsomgångar
med vardera 16 frågor gick de 10
bästa vidare till final för ytterligare 16
frågor. Seger till Skaraborg med Upp-
sala på andra och Västmanland på
tredje plats.

Under finalomgången fick Jarlabanke
lag 1 sitta på åhörarplats, men kunde
som tröst notera att vi utom tävlan kom
upp i 8 poäng vilket hade gett en brons-
plats…

Arrangemangen var mycket proffsiga
och stämningen hög bland drygt 100-ta-
let supporters som flitigt peppade med
hejarramsor för de deltagande lagen.

Text: Östen Edlund  !

Det blev inte pallplats i Riksfinalen, men
ett tröstpris. Laget ser inte ledset ut för
det…











vid torsdagsträffar med musikprogram
t.ex. musikaliska tipsrader, korsord, mm.
2002 startade Stig och Ingrid Musikalisk
Salong, med träffar fyra måndagar per
säsong. Tema: Klassisk musik med his-
torik. De ansvarade för verksamheten
fram till år 2012. Därefter har Ljubinka
Selin fyllt Musiksalongen med innehåll
och framförande (se Hänt sen sist).

1997 introducerade man Musikträffar
med pub och populärmusik på kansliet
en gång per månad under säsong. 2009-
2012 blev det Musikkaféet som med Spo-
tifys hjälp utvecklades till ett ”önskepro-
gram” för deltagarna. Det var för detta
”kafé” som Stig och Ingrid för egen del
satte punkt den 31 oktober – eller blir
det månne någon önskerepris! Stig har
ju en välsorterad samling av musik från
20- till 60-talet som skulle kunna glädja
många fler Jarlabankare i framtiden…

Vid senaste musikkaféet den 31 oktober spela-
de Stig Nohrlander med sedvanlig ackuratess
och elegans upp 11 gamla slagdängor, nu med
början och slut i Sven-Ingvars ”Te dans mä
Karlstatösera” och ”Det var i vår ungdoms fag-
raste vår”. Han avslutade programmet med att
säga, ”Det här får bli min sista musiktimme  -
jag vill  sluta medan det känns bra”. Detta efter
17 år med ansvar för ett mycket stort antal skif-
tande musikaliska arrangemang till stor gläd-
je för många tacksamma seniorer, såväl Jarl-
bankare som andra.

!

Som nybliven klubbmästare i Jarlaban-
ke år 1996 var Stig en av initiativtagarna
till den omstart som skedde av den s.k.
Väntjänsten för kommunens äldre/servi-
ceboende på Ångaren, Allégården och
Tibblehemmet.  Musikunderhållning
kom att bli det centrala temat efter ny-
starten och Stig skapade musikbaserade
program tillsammans med sambon Ing-
rid. De tre äldreboendena besöktes, mu-
sik spelades, man sjöng, pratade och
drack kaffe med Ingrids hembakade ka-
kor. Verksamheten rönte stor uppskatt-
ning och har därför fortsatt i olika for-
mer, så även idag.  En väntjänst som suc-
cessivt förändrades över tiden, men med
Ingrid och Stig som ansvariga för mu-
sikinslag ända fram till och med år 2006.

Under sju år (1999-2006) arrangerade
Ingrid och Stig en ”Grammofontimme”
med en blandning av andlig, klassisk och
populärmusik på söndagseftermiddagar
i Ångarens matsal. Under 10 år var Stig
en gång per termin Marianne behjälplig

Text: Erik Persson
Foto: Kerstin  Persson






!
Vi träffas en tisdagseftermiddag i måna-
den kl. 14.00 på kansliet, Eskaderv. 40, och
diskuterar böcker och tar en kopp kaffe.
Vårterminen startar 21/1, då vi kommer
att ägna oss åt 2013 års Nobelpristagare
– Alice Munro. Övriga träffar blir 18/2
och 18/3. Vilka böcker vi då skall läsa be-
stämmer vi gemensamt på första träffen.
Är du intresserad och vill vara med hör
av dig till Ing-Britt Edlund, 768 83 10,
o.edlund@spray.se eller Inge-Maren
Behrendt, 732 45 91.

+
Vi umgås över en kopp kaffe och lyssnar
på klassisk musik. Under våren skall vi
ägna oss åt populärmusik. Träffarna äger
rum kl. 19.00 måndagarna 27/1,
24/2, 24/3, 28/4 och 26/5.
Lokal: Kansliet Eskadervägen 40.
För ytterligare information kontakta
ljubinka.selin@gmail.com eller ring
437 691 45.

1
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Margareta berättar teaterhistoria och ger
bakgrunden till aktuella teaterstycken.
Hon ordnar även biljetter till Dramaten
och Stadsteatern och efteråt blir det dis-
kussion kring pjäserna. Om tillräckligt
många är intresserade startas en ny grupp.
Vårens  träffar sker 13.00-15.30 tors-
dagarna 30/1, 20/2, 13/3 och 24/4.
Är du intresserad ring och tala med
Margareta Broberg, 732 03 83.

36
För oss som inte är så vana bridgespela-
re och andra som vill spela i ett lugnare
tempo än tävlingsbridgens finns nu en
egen grupp. Vi använder kort med större
siffror för att underlätta för alla med ned-
satt syn. Vi spelar onsdagar mellan kl.
9.00 – 12.00. Terminsstart 15/1.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
För ytterligare information kontakta
Lena Sandström,  076-780 58 59,
lena.sandstrom39@gmail.com eller
Christel Eborn, 070-397 25 84
chris.eborn@hotmail.com.  De som är in-
tresserade av en plats i reservlistan kan
anmäla sig till Lena eller Christel.

176
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl. 13.00. Vårterminen startar
den 13/1. Plats finns för 2-3 nya deltagare.
Kontakta Lars-Eric Nordström, 756 37 16,
lars-erik.nordstrom@telia.com

Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl. 13.00. Terminen startar 8/1.
Kontakta Magnus Waller, 758 55 83,
magnuswall@gmail.com
Gruppen är f.n. fulltecknad, men Mag-
nus Wallner tar gärna emot intressean-
mälningar för plats i reservlistan.

87
Vi planerar att fortsätta även nästa ter-
min, våren 2014, med vinprovning.
Följande dagar är aktuella: tors. 16/1 och
13/3 samt tis. 18/2 och 15/4. Start kl. 18.45.
Information kommer att meddelas dem

Kurser och cirklar





som tidigare deltagit, aktiviteten är för
närvarande fullbokad.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

87
Under våren kommer vinprovningarna
att äga rum på tisdagarna 21/1, 11/2,
11/3 och 8/4. Start kl.18.45. Kontaktper-
son: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

För Vinprovning II och III gäller att
de hålls i Jarlabankes lokal, Eskader-
vägen 40. Terminsavgifterna är 400:-
att erläggas vid första träffen.
Är du intresserad av vinprovningar anmäl
dig till väntelista hos Lars-Ove Pehrsson.
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3T6
Näsby Parks Squ-
aredansklubb finns
på Kvarntorps-
gården, Näsby
Allé 72, Täby.
Besök gärna klub-
bens hemsida,

nasbysquare.se för mer information.
Ring för upplysningar till Per Jödahl,
756 23 25.

8667
I samarbete med TibbleSeniorerna anord-
nar vi stavgång fredagar udda veckor. Vi
samlas kl. 10.00 i Näsbyparks centrum

G6
Tisdagar och fredagar
kl. 9-11 i Täby racket-
center, Flyghamnsv. 16.
Nya deltagare är välkomna! För informa-
tion kontakta Ingemar Nordansjö,
756 47 21 eller Birgitta Groschopp,
768 60 64.

Kostnad: 35 kr/gång, 2 timmar (inkl.
kaffe eller te).

NKU66VN!W
Vi har fått en ny och mycket erfaren in-
struktör, Thed Söderlund, som uppskat-
tades livligt på kursen den 11 oktober.
Alla fick mycket träning med var sin
docka på de viktiga momenten att kunna
ge korrekt inblåsning och kompression.
Kursen var fulltecknad. De som är på
väntelistan och några till är välkomna
med anmälan till nästa kurs.

Att kunna hjärt-lungräddning och hur
man gör vid luftvägsstopp (när någon sät-
ter något i halsen) är oerhört viktigt. Man
vet aldrig när kunskapen behövs. När ett
hjärtstopp inträffar är det alldeles nöd-
vändigt att det finns någon i närheten som
kan HLR. Det kan vara skillnaden mel-
lan liv och död. Vi går även igenom hur
man använder en defibrillator.

Inom SPF Jarlabanke arrangerar vi kur-
ser för grupper om 8 personer. En kurs
tar ca 2 timmar där vi får teorin och öv-
ning på docka. Har du gått kursen för mer
än 1-2 år sedan kan det vara dags att trä-
na på handgreppen igen.

Kursen kommer att äga rum den 13 de-
cember kl. 14.00 på Eskadervägen 40,
Jarlabankes kanslilokal, och tar ca 2 tim-
mar inklusive kafferast. Kostnad 120:-
inkl. kaffe eller te.

Vid fler än 8 anmälda väntelistas dessa i
turordning för kommande tillfälle. Sista
anmälningsdag (bindande anmälan) 9/12.

För intresseanmälan kontakta
Torbjörn Huss, 0708-74 75 10 eller
torbjorn.huss@telia.com

X
Årets säsong är nu över på våra bredd-
grader. Vinterträning finns att tillgå i
Golfpunkten vid Rosenkälla. Till våren
kommer ny information här och på för-
eningens hemsida. Frågor kan ställas till
Per Jödahl, 756 23 25.

Friskvård







Friskvård
utanför apoteket. Pro-
menad ca 1 timme i
lugn takt som passar
alla. Vårens vandring-
ar börjar fredagen den
17 januari (v. 3).

86
I samarbete med TibbleSeniorerna har vi
möjlighet till:

!76VUW
Samling måndagar kl. 09.15 i Täby Cen-
trum vid rulltrappan nedre plan mot
Storstugan. Ta med matsäck, sittunder-
lag och bussbiljett.

För information om höstens program tag
kontakt med Ivor Nordström, 768 31 15,
Kerstin Ferenius, 758 61 75 eller Maud
Andersson, 510 512 19.








 





!

För mer information kontakta Monica
Rosengren, monica.rosengren@transit.se
768 32 07 eller Birgitta Danielsson,
b i rg i t t a . l . d a n i e l s s o n @ t e l i a . c o m
758 78 48.
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Gudrun Wijk
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ordinarie hyresgäst. På nätet finns dock
mycket lite information om Ångarens se-
niorboende för intresserade spekulanter.
För att få de tomma lägenheterna uthyr-
da ska därför kommunen nu ge ut en fol-
der till dem som står i kön för en senior-
lägenhet. Hyran för tomma lägenheter
betalas av kommunen, de som är under
renovering betalas av Akelius. Akelius äger
fastigheten, kommunen har ansvar för
seniorkön. Lägenheterna hyrs ut som vil-
ken lägenhet som helst och till marknads-
pris. Hyreshöjningen är nu drygt 2 %/ år.

Ångarens lägenheter är i stort behov av
renovering och vartefter en lägenhet blir
tom genomförs renovering. Renovering-
en av lägenheterna drar därför ut på tiden.
Ansvaret för fastigheten har bara Akelius
och det är dit man får vända sig vid frågor.
(Akelius kundservice 606 33 00). Det var
många år sedan fastigheten såldes från
kommunen och det har varit andra ägare
emellan innan Akelius köpte den.



N7
En boende på Ångarens Seniorboende har
kontaktat SPF Jarlabanke på grund av pro-
blem i fastigheten Eskadervägen 1. Många
hyresgäster är förtvivlade och upprörda
över sin situation med bland annat fruk-
tansvärda oljud eftersom man renoverar
lägenheter. Vi skrev ner deras frågor till
KPR-mötet den 1 oktober och ärendet kom
med på dagordningen.  Representanter från
Kommunfastigheter och Akelius var in-
bjudna till mötet för att besvara frågorna.

Representanten från Akelius var tyvärr
förhindrad att närvara. Från kommunen
däremot kom Fredrik Ward, fastighets-
chef i kommunen, och  Berit Malmström,
handläggare  för kön till kommunens se-
niorlägenheter (55 55 90 00).

Det står ett flertal lägenheter tomma, en
del sedan ett år tillbaka.  Några av dessa
har använts som evakueringslägenheter
för äldre personer, som inte kunnat bo
hemma under en viss tid på grund av re-
parationer i sin egen lägenhet.  Då dessa
personer flyttat ut tar det tid att hitta ny

!6
76U6
Det finns lagstadgade bestämmelser, So-
cialstyrelsens författning SOSFS 2012:9,
som stärker den äldres rätt till en god och
säker läkemedelsbehandling. Lilian Car-
leson, som är medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska (MAS) i Täby, berättar att om
man flyttar in i ett omsorgsboende, är
över 75 år och har minst fem läkemedel
ska en läkemedelsgenomgång ske inom
en och en halv vecka efter inflyttning.





Äldreomsorg
På ett omsorgsboende får man välja om
man vill ha kvar sin ”gamla” husläkare
eller om man ska byta till den läkare som
kommer regelbundet till boendet.  Det är
en läkare, som ska ansvara för läkeme-
delsgenomgångar och som vid behov ska
samarbeta med andra läkare, apotekare,
sjuksköterskor och annan sjukvårdsper-
sonal. För att läkemedelsgenomgångar
verkligen ska ske tar numera sjuksköter-
skan på boenden i Täby initiativ och kom-
mer överens om tid med läkaren, tar fram
journaler och blodprovsvar och ser till att
den boende och även anhörig får vara
med, om den boende så önskar. Läkeme-
delsgenomgångar ska ske minst en gång
per år samt vid läkemedelsrelaterade pro-
blem, vilka oftast patienten, personalen
på boendet eller en anhörig lagt märke till.
Det har hänt mycket inom läkemedelsom-
rådet och enligt MAS:en läggs mycket ar-
bete ned för att få det att fungera bättre.

En boende kan ibland behöva läggas in på
ett akutsjukhus.  När denne sedan skrivs ut
till omsorgsboendet igen ska en läkare på
sjukhuset upprätta en läkemedelsberät-
telse.  Information om denna ska överfö-
ras till boendet senast samma dag som pa-

tienten skrivs ut och det är viktigt, för det
är just vid förflyttningar mellan olika vård-
inrättningar som fel kan inträffa.

Landstinget har avtal med läkarna om
ersättning för bland annat läkemedels-
genomgångar. Om detta inte görs ska
heller inte ersättning betalas ut. Tyvärr
har läkarna varken tid eller intresse för
dessa genomgångar, säger vår MAS.

!

RÖDA KORSETS FIXARGRUPP
HJÄLPER TILL MED ENKLARE SAKER!
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Dessa finns att hämta både på Kommunal-
huset i Roslags Näsby, på Seniorcenter i Täby
Centrum och SPF Jarlabankes kansli.

Täby kommuns anhörigstöd - Pro-
gram hösten 2013. Vill du veta mer?
Kontakta anhörigkonsulent Sanna
Öhman via växeln i Täby, 55 55 90 00
Äldreomsorg i Täby kommun. Ring
växeln, 55 55 90 00. Där kan du få
kontakt med den du söker.
Schemat för Täby seniorcenters
torsdagstimme som ger dig möjlighet
att få veta mer vad kommunen har att
erbjuda. Vid frågor kontakta  Annika
Ajeenah, 55 55 90 43.

Nästa möte den 3 december 2013
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Programledningen för äldre och multisjuka i Stockholms landsting, bevakar frågor
som gäller äldre, multisjuka, patientsäkerhet, rehabilitering samt bereder ären-
den inom dessa områden till Hälso- och sjukvårdsnämnden. De kommunala pensi-
onärsrådens representanter har ett samverkansmöte med programledningen två
gånger per år i Landstingshuset i Stockholm. Ordförande är Stig Nyman (KD). Detta
är en sammanfattning från mötet 24/10.


7
Henrik Almkvist från Hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen informerade att

en revision ska granska 15 vård-
centraler. I Stockholm landsting finns
205 stycken, 40 % är landstingsdrivna
och 60 % privata.
På akutmottagningarna erbjuds nu-
mera patienter som ofta kommer dit
och personer med vissa utvalda diag-
noser kontakt med en vårdcoach. Det
är en sjuksköterska som fortsätter att
stödja patienten därhemma med åter-
kommande telefonsamtal.
Det går att få tillstånd på förhand av
försäkringskassan för att söka vård i
de flesta av Europas länder. Man får
betala i förskott själv och får sedan
ersättning för vad behandlingen skulle
kostat i det egna landstinget.

]6
UK76
Ingegerd Nydevik, specialistsakkunnig i
geriatrik, började med att peka på fyra
svårigheter i äldrevården:

Ekonomism som ger kontroll, regist-
rering och taktik, vilket leder till
många meningslösa arbetsuppgifter

Trötthet och uppgivenhet hos perso-
nalen
Torftighet i vårdmiljöer
Omorganisationer som slår sönder ut-
vecklingsprojekt

8666
Tankesättet hos medelålders personer i
vårt samhälle är normgivande, men blir
ofta ett annat när man blir äldre. Medel-
ålders biståndbedömare fattar beslut ef-
ter sina ideal, som till exempel innebär
att det är viktigt att vara oberoende. Den
äldre däremot kanske istället vill ha
mycket hjälp med det praktiska för att
ha tid och krafter till annat som är viktigt
för henne. Beroende och självständighet
har olika värde i olika faser av livet.


76^76
Akutsjukvården tar hand om akut insjuk-
nade, även äldre, men man ser bara till
situationen här och nu.
Geriatriken har en annan roll, där gör
man en bedömning utifrån en helhetssyn
och ser till personens totala livssituation.
Här tas de mest sjuka äldre om hand och
man arbetar även med rehabilitering, som
visat sig ge mycket goda resultat även i
hög ålder! 

Text: Gudrun Wijk





37676
För att få Sveriges bästa äldrevård är det
viktigt att även se den ur personalens
perspektiv

Utbildning, kompetens och stimulans
Rimliga arbetsvillkor och anständig
arbetsmiljö
Möjlighet till kreativitet och lokala
lösningar
Förtroende mer än kontroll

6
Magnus Thyberg, apotekare och nu chef
för läkemedelsenheten inom  Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen arbetar med en
stor satsning  på äldres läkemedel.

!6
Från 1 mars 2013 gäller Socialstyrelsens
riktlinjer för läkemedelsgenomgångar i
Stockholm.  En genomgång ska erbju-
das alla patienter äldre än 75 år vid lä-
karbesök. Efter genomgång ska patien-
ten få en anpassad information och en
uppdaterad läkemedelslista.


Utbildningar på vårdcentraler
Workshops (arbetsseminarium) med

läkare på särskilt boende
Utbildningsdagar kring läkemedels-
genomgångar

3_6
Äldrecentrum har som mål att förbättra
de äldres levnadsbetingelser genom
forskning, som sedan ska omsättas i prak-
tisk verklighet. Flera mycket skickliga
forskningsledare är professorer och an-
ställda inom områden som vård och om-
sorg, folkhälsa, geriatrik, minne och de-
mens samt geriatrisk farmakologi.

Mårten Lagergren, docent och projekt-
ledare på Stiftelsen Äldrecentrum, pre-
senterade resultat från SNAC-K-studien.
Denna studie följer ett antal personer
över tid, från det att de fyllt 60 år och
tackat ja till erbjudandet att medverka. I
åldern 60-78 år undersöks personen vart
3:e år, därefter vart 6:e. Det finns fyra
projekt i landet, och Stockholm har det
så kallade ”Kungsholmsprojektet”. Syf-
tet med studien är att i god tid ge under-
lag för att kunna planera framtidens äld-
repolitik och äldreomsorg. Man vet re-
dan nu att det blir en stor ökning av an-
talet äldre på 2020-talet.

Äldreomsorg
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