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Jarlabankes verkställande utskott: Rolf  Skager-
borg, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman.

VU har ordet
Text: Gunvor Vretblad

och om musiker från den stora världen
(se sid. 14). Och vi blir upplyfta och glada
av det! Carl Wahren gläder många senio-
rer i Täby. För det har han fått ta emot
Täby kommuns kulturpris för 2018. Vi i
SPF Jarlabanke framför våra hjärtligaste
gratulationer och återkommer med en in-
tervju med Carl i nästa medlemsnummer.

I mitten på maj anordnade vi ett välkomst-
möte för våra nya medlemmar. Det var
en liten skara som hade möjlighet att sam-
las kring kaffet och tårtan, men samtalet
var glatt och givande och vi fick anmäl-
ningar till både bridgespelet och litteratur-
cirkeln. Under städningen på kansliet hit-
tade vi en broschyr av äldre datum om
Jarlabankes förening. Broschyren heter
Minst 28 anledningar att vara medlem i pensio-
närsföreningen. Anledningarna börjar på
bokstäverna i alfabetet: alla pensionärer
välkomna, bridge, boule, försäkring, gåsa-
blot, jazz, litteratur, månadsmöten, resor,
räkfrossa, vinkunskap, vårlunch, årsmöte,
öppet på kansliet. Mycket av det som står
i den broschyren är lika aktuellt idag. Det
är arrangemang som är uppskattade och
som därför återkommer. Många redan i
höst. Välkommen till höstens arrangemang!

Lena Sandström, vår vän och tidigare sty-
relseledamot och representant i Kommu-
nala pensionärsrådet har gått bort efter en
tids sjukdom. I Jarlabankes styrelse var
Lena känd för sin positiva framtoning och
sitt engagemang för att skapa träffpunk-
ter för föreningens medlemmar. Vi kom-
mer att sakna Lena på våra träffar. Lena
var också en uppskattad ledamot i KPR
där hennes kunskaper och erfarenheter
gjorde att hon kunde ställa de rätta frå-
gorna på samrådsmötena med politiker
och tjänstemän. (Ett porträtt av Lena teck-
nas på sid. 8).

I år har vi haft en varm och solig som-
mar. Kanske har det varit lite för mycket
av det goda för många av oss äldre och
svårt att hitta svalka - både inne och ute.
Några av oss jarlabankare har tillbragt flera
dagar i källarlokalen på Eskadervägen 40,
vårt kansli. Där har det också varit varmt,
men hanterbart med hjälp av lite korsdrag.
Vi har målat och städat så i höst kommer
vi att ha våra cirklar och träffar i en fräsch
och fin lokal. Även våra stolar är nyres-
taurerade och det ska Bodil Svensson ha
äran av. (Läs om hur arbetet pågår på sid.
18). Fortsättning följer nästa sommar med
kontorsdelen, hoppas vi.

Ibland är det skönt när saker går sin gilla
gång, att händelser som man uppskattar
kommer igen. Pianobaren hos Jarlabanke
är en sådan händelse. Vi ses en gång i må-
naden och lyssnar till Carl Wahrens pia-
nospel och till berättelser om melodierna
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Text: Gunvor Vretblad
Den 12 juni arrangerade Täby kommun sin första Seniordag. Syftet med dagen
var att ge tips och inspiration till ett bra seniorliv – för både kropp och själ.
Hur vi kan ta hand om oss själva för att slippa vara beroende av kommunen,
men också vilken hjälp kommunen kan erbjuda den dag när hjälp behövs.

Täbys första Seniordag

Ett 30-tal utställare med fokus på äldre-
frågor fanns på plats i kommunhusets en-
tréplan. Polisen delade ut broschyrer om
hur man skyddar sig mot brott av olika
slag, Trygg i Täby fanns på plats och re-
presentanter från äldreboenden presente-
rade sig. Det fanns också möjlighet att ställa
frågor till politiker och chefer inom kom-
munen. Ca 500 seniorer kom för att få
information och diskutera över en kopp
kaffe och en tårtbit. Pensionärsförening-
arna var också där och Jarlabanke och
TibbleSeniorerna delade plats. Vi delade
ut medlemsblad och tidningen Senioren
och berättade om verksamheten i våra fö-
reningar. Vi talade också om möjligheten
att vara medlem i den ena föreningen och
vänmedlem i den andra och på så sätt ta
del av bägge föreningarnas utbud.

Dagen avslutades med ett föredrag av
Amelia Adamo i Tibble kyrka. Vi senio-
rer är en tillgång, var budskapet, det är
vår tur nu. Det var vi som uppfann rock´n
roll, dagis och fritids. Mappisar kallade hon
oss, mogna attraktiva pionjärer. Det har
aldrig funnits så många företag som ägs
av 55-plussare som nu, två av tre av oss
skänker pengar till välgörande ändamål,
75 % av oss tränar. Å andra sidan ljuger
93 % av oss om vår motion, den nya tek-
niken ställer till problem för oss och vin-
boxen, ett otyg - den är alltför lättöpp-
nad. Tibble kyrka var fullsatt och när vi
lyssnat till brottstycken ur Amelias liv och
fått följa hennes tankar om det mesta i
livet, kändes hennes avslutningsord helt rätt:
Var proaktiv när det gäller glädje, ta
ut det i förskott!

Bilden hämtad från taby.se/nyheter/2018/juni/500-seniorer-besokte-tabys-forsta-seniordag/
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Nya rutiner för medlemsavgiften
Vid årsskiftet tar SPF Seniorerna centralt över hanteringen av medlemsavgif-
ter. Det innebär att vårt medlemsblad från SPF Seniorerna Jarlabanke Täby i
november inte innehåller något inbetalningskort. Avin skickas ut i januari i
stället och då från förbundet SPF Seniorerna.

Eftersom vår lokala förening inte längre
får några pengar direkt från medlemmar-
na måste vi ha en god likviditet för att
klara årets tre första månader. Först i mars
betalar förbundet ut vår förenings andel
av medlemsavgiften. Av de 300 kronorna
du betalar fr.o.m. 2019 får vi lokalt behål-
la endast 100 kronor. 160 kronor går till
förbundet och 40 till distriktet.

De nya rutinerna skall leda till minskad
administration för vår lokala förening.
OCR-nummer vid inbetalning ökar ock-
så säkerheten.

Den lokala föreningen betalar avgifter till
SPF-förbundet för alla som är aktiva
medlemmar vid årsskiftet. Det är alltså
stor förlust för föreningen om man
säger upp medlemskapet efter att inbetal-
ningskortet har kommit i januari.

Om du inte vill kvarstå som medlem
under 2019 ombeds du att säga till om
detta snarast. Kontakta vårt kansli, epost
jarlabanke@telia.com eller  08-7563875.

Begreppet vänmedlemmar
Du som är ordinarie medlem i annan SPF-
förening kan vara vänmedlem i SPF Jar-
labanke mot en avgift av 100 kr per år.
Då får du medlemsblad och kan delta i
föreningens aktiviteter. Vänmedlemmar
kommer att få plusgiroavier tillsammans
med medlemsbladet och betalar direkt till
SPF Seniorerna Jarlabanke. Vi har för när-
varande cirka 70 vänmedlemmar.

Lars Gustafsson, medlemssekreterare

Är du osäker på om du har lämnat din e-
postadress eller om du har ändrat adress
meddela vår medlemsregistrerare
lassegustafsson@telia.com eller
jarlabanke@telia.com.
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In memoriam
Lena Sandström 1939 – 2018

Då dök hon upp med ett leende och nå-
gon spännande förklaring till varför hon
var försenad just idag. Och alla de närva-
randes mungipor drogs upp och ingen
hade någon som helst synpunkt på Lenas
sena ankomst. Vi var ju bara så glada att
hon kom och med liv och lust kastade sig
in i diskussionerna. Lena hade ett genuint
intresse för människor och var mycket
klok och omtänksam. Hon berörde många
av oss med sin humor och värme.

Vi är många som det senaste halvåret följt
Lenas kamp mot sjukdomen och vi är alla
djupt imponerade av den tapperhet och
den tillförsikt hon visade prov på under
den här tiden. Hon var en verklig kämpe.
Tyvärr räckte det inte. Vår saknad efter
Lena är enorm.

Anita Holmberg, Kerstin Bergman
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serDen 10 juli förlorade Lena sin tappra kamp
mot cancern. Vi är många i Jarlabanke
som kommer att sakna Lena när aktivite-
terna i föreningen startar efter sommaren.

Styrelseuppdraget 2013-2016,
ansvarig för torsdagsträffarna
2013-2016, lotteriansvarig vid

månadsträffarna, ordinarie ledamot i
KPR, startade och ansvarade för

sällskapsbridgen tillsammans med
Christel Eborn till våren 2017,

boulespelare, Valberedning 2017.

Lena var mycket uppskattad för sin posi-
tiva framtoning och sitt engagemang i Jar-
labanke. Lena såg aldrig några svårigheter
– hon såg bara möjligheter.

Hon ställde gärna upp och deltog i många
av föreningens aktiviteter med stor entu-
siasm. Hon var under en tid ansvarig för
torsdagsträffarna och letade fram många
intressanta föredragshållare.

För ett antal år sedan tog hon initiativet till
en bridgekurs som gav upphov till en
grupp som spelar sällskapsbridge på ons-
dagsförmiddagarna. Det var helt Lenas
förtjänst att den bildades och hon tog an-
svaret för att nya kortlekar och annat som
behövdes köptes in och att allt det prak-
tiska fungerade. Genom den är vi många
som fått nya vänner och bekanta.

Hon var lika entusiastisk vad än det gäll-
de; boule, litteraturcirkel, golf eller träd-
gårdsvisningar. Det innebar naturligtvis att
hon hade en mycket välfylld kalender.

Lena var en stor optimist, tillika en tids-
optimist. Många är de tillfällen när vi kon-
staterade att ”vi väntar med att starta tills
Lena kommer”. Och visst kom hon alltid
- efter ca fem minuter.
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Vad vill politikerna med Täby?
Text: Gunvor Vretblad och Bodil Svensson Foto: Bodil Svensson

Fr.v. Kristofer Nyström (SD), Eva Pethrus (MP)
och Nick Rejimand (S).

Fr. v. Rut Casselbrandt Ludwig (KD), Annika
Nordgren (C), Hans Ahlgren (L) och Thomas
Nilsonne (M).

(KD) ansåg att hemtagningsteam är vik-
tigt när äldre skrivs ut från sjukhus för att
återvända till egna hemmet. Andra vikti-
ga mål är bostäder som fungerar för äldre,
aktiviteter, gemenskap, servicehus, läkeme-
delsgenomgångar – värdighet i vardagen.

Viktigt enligt (C) är en kommunal grund-
trygghet, en sammanhållen vårdkedja och
förbättrad anhörighjälp.

(L) underströk vikten av generösa gemen-
samhetslokaler, samverkan mellan kom-
munens organ när det gäller äldrefrågor
och bra boende.

(M) talade för det positiva med privata
aktörer i konkurrens med kommunerna
och för införandet av en kvalitetspeng även
för hemtjänsten.

Pensionärsorganisationerna hade samord-
nat sig kring några frågor, till exempel hur
vi ska lösa problemet med allt fler ensam-
ma seniorer i Täby, önskemål om utökad
tidtabell för ringlinjen, buss 961 och till-
gång till fler möteslokaler på dagtid för
seniorer. Vi undrade också hur många se-

Den 30 maj hade pensionärsorganisation-
erna i Täby arrangerat ett möte med re-
presentanter från de partier som sitter i
fullmäktige. Mötet ägde rum i kommun-
huset och drygt 70 seniorer var där för att
lyssna och ställa frågor. Moderator var
TibbleSeniorernas ordförande C-H Seger-
feldt, som hanterade panel och publik
med fast hand. Partierna fick inlednings-
vis tre minuter på sig att presentera sin syn
på äldrefrågor och det som då sades var i
princip samma sak som de uppgav vid
Jarlabankes politikerenkät som publicera-
des i nr 2/2018 av medlemsbladet.

(SD) ställde frågan om vad vi vill ha för
samhälle och menade att som det nu är,
så är vi på väg åt fel håll.

(MP) pekade på att många äldre känner
sig mycket ensamma vilket t.o.m. leder till
att de tar sitt liv. En förändring behövs
med t.ex. boenden där ensamheten byggs
bort. (MP) menade också att ledsagarser-
vice är viktigt för de äldre.

(S) talade för att alla ska få ett bra liv –
ett lättare och värdigare liv med god vård
och omsorg och rätt att bo kvar i egna
bostaden.



11

niorer som stod på valbar plats på röst-
sedlarna i vår kommun, när antalet röstan-
de seniorer är ca 25% av valmanskåren.

Vi fick följande svar: 1. Att politikerna
förstått att trygghetsboende är ett efter-
frågat alternativ för den som inte vill bo
ensam men heller inte är i behov av ett
vård- och omsorgsboende. 2. Att vi fick
ett löfte om att se över turerna för När-
trafikens buss 961, idag går sista turen från
Täby C kl. 15.00 eller 15.30 beroende på
åt vilket håll bussen går. 3. Vi fick löfte
om en lokal för våra medlemsmöten.
Antalet seniorer på valbar plats var kan-
ske lite svårare att svara på eftersom val-
utgången var oklar men partierna angav
mellan 20 och 40 %, om de utgick från
dagens situation. Vissa partier skulle ha
kandidaternas ålder på valsedeln, andra

inte. Som seniorväljare får vi lägga ner lite
arbete här om vi tycker att det är en viktig
fråga.

Trygghetsboende, som aktualiserades fle-
ra gånger under mötet, diskuterades i
KPR för en del år sedan, men ansågs då
för dyrt. Trygghetsboende innebär att man
har tillgång till gemensam lokal med möj-
lighet till gemensamma måltider, att det
finns någon personal samt trygghetslarm.
Att det blir dyrare beror på att hyran för
den gemensamma lokalen slås ut på alla
hyresgästerna. Nu har politikerna svängt
och trygghetsboende står på nästan alla
partiers agenda. Det fanns en påtaglig
konsensus om trygghetsboende både vid
Jarlabankes enkät och vid utfrågningen i
kommunhuset. Det är vi många som glä-
der oss åt.
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Vårdstyrkan kan erbjuda dig
*Allégården boende och restaurang*

*Allégårdens hemtjänst*
*Camillas hemtjänst*

08-732 24 80 :: www.vardstyrkan.se
Delaktighet :: Insyn :: Respekt :: Utveckling
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3 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.

Nära till bussar och Roslagsbanan.

APOTEK Apoteksgruppen, Apoteket Skeppet <apoteksgruppen.se> 0771-760 760

BANK Handelsbanken <handelsbanken.se/nasby_park> 08-633 28 70

BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek <bibliotek.taby.se> 08-555 587 34

BILSERVICE Manar Bilservice/Mekonomen, Eskaderv. 2 i garaget 08-630 01 03

BLOMMOR Näsby Parks Blomsterhandel <nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21

BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel <nasbypark.com> 08-756 36 30

BRÖD, KONDITORI Gateau <gateau.se> 08-630 09 60

Park Kafé <parkkafe.se> 08-121 471 12

DATA DataOne <dataone.se 08-756 07 00

FASTIGHETSMÄKLARE Fastighetsbyrån BM Koch <bmkoch.com> 08-756 95 19

Magnusson Mäkleri AB <magnussonmakleri.se> 08-756 30 32

Skandia Mäklarna AB Täby <skandiamaklarna.se/taby> 08-756 20 15

FRISKVÅRD Roslagskliniken-Naprapat, Eskaderv. 8 08-758 78 84

FRISÖR Salong Trend Drop In (tidsbokning) 08-630 05 55

Theo Klippet 08-756 35 22, 08-756 35 23

FOT/HUDVÅRD Cliniquette <cliniquette.com> 010-206 91 11

Hudverkstan <hudverkstan.se> 08-756 76 54

HÄLSA Balance Näsby Park <balancetraining.se> 08-409 216 90

KEMTVÄTT, SKRÄDDERI Näsby Park Kemtvätt, Skrädderi 08-756 32 62

KIOSK MYWAY <myway.se> 08-756 47 20

KYRKA Näsbyparks Kyrka <tabyforsamling.se> 08-580 035 28

LIVSMEDEL Hemköp Matextra <hemkop.se> 08-544 43 170

LÄKARE Aleris Husläkarmottagning Näsbypark <aleris.se> 08-544 40 920

MODE BK Herr och BK Dam <bkherr.se> 08-732 50 44

Souri´s 08-756 92 42

SKOLA Spiraskolan <spiraskolan .se> 08-732 00 59

RESTAURANG Restaurang Eskader <restaurangeskader.se> 08-630 09 86

Park Kafé <parkkafe.se> 08-121 47 112

RÖDA KORSET Kupan Röda Korset <redcross.se/taby> 08-756 20 60

SJUKGYMN., AKUPUNKT. Eva Mårder 08-756 54 47

SKOMAKARE Näsby Park Sko & Nyckelservice, Eskaderv. 6 08-756 89 92

TANDLÄKARE Sofia Sölver/Royne Thorman 08-756 38 80

Joanna Radberger 08-768 52 48

TV, ANTENNER Johansen Radio TV Antenner <johansenradiotv.se> 08-756 64 90
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Bättre boenden till Täbys äldre
Många äldre i Täby känner en oro för hur det kommer bli 
när de inte längre kan eller vill bo kvar i sin gamla bostad. 

äldre oavsett vilken hjälp du har behov av. Ingen ska uppleva 
ofrivillig ensamhet på grund av ett dåligt anpassat boende.

Vi vill mer
• Ny boendeform - mellanboende - för äldre som känner 

sig ensamma, har behov av mindre stödinsatser och som 
inte vill bo kvar hemma. 

• Alla seniorboenden i Täby ska ha generösa 
gemensamhetslokaler som stimulerar 
till aktiviteter och umgänge. 

• Verklig valfrihet - minst 20 % av Täbys 
äldreboende ska vara i kommunal regi.

Camilla Ifvarsson, kommunalråd och Hans Ahlgren, gruppledare och kommunalråd

www.taby.liberalerna.se  ·  taby@liberalerna.se  ·  076-643 9691
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Nöjen
Pianobaren med Carl Wahren

Välkomna till Pianobaren på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40, där
du kan mingla med andra Jarlabankare och lyssna till Carl Wahrens för-
träffliga pianospel. Carl berättar också om egna erfarenheter från den stora
musikvärlden blandat med anekdoter. Dryck och enklare tilltugg till själv-
kostnadspris. Välkomna till höstens Pianobarer med start den 12 septem-
ber. Följande datum gäller för resten av hösten: 10 oktober, 7 november
och 5 december. Vi träffas kl. 17.00.

Räkfrossa vid Näsbyviken
Torsdagen den 13/9 kl. 17.00 inleder vi traditionsenligt höstens
program med räkfrossa. Som så många gånger förr träffas vi i klubb-
huset vid Näsbyvikens båtsällskap, Fiskarstigen. Man kommer enk-
last dit med Roslagsbanan (Näsbyparkslinjen), hållplats Lahäll. Däri-
från är det ca 500 m promenad till klubbhuset. Där finns även tillgång
till parkeringsplatser. För färdtjänst är adressen Djursholmsv. 2.
Anmälningstiden har gått ut. För frågor kontakta Birgitta Collin,
birgittacollin2014@gmail.com, 070-695 3383. Välkomna!

Modevisning på Ångaren

jarlabanke@telia.com eller till Birgitta
Danielsson 08-758 78 48,
birgitta.l.danielsson@telia.com

Jazzpub i oktober
Arne Forssén spelar jazzskivor av äldre datum
och berättar därtill om musiken, artisterna och
kompositörerna.

Anmälan till arne.forssen@plangruppen.se, tel.
070-610 45 51 eller kom helt enkelt dit.

Till glädje för alla jazzälska-
re kan vi meddela att det blir
en jazzpub i höst också,
nämligen tisdagen den 30
oktober kl. 19 – 21 i Jarla-
bankes lokaler, Eskader-
vägen 40.

Modet och färgerna inför hösten kommer Vibeke Folt-
man från Sveriges Seniorshop att åskådliggöra på Ånga-
ren fredagen den 12 oktober kl. 14.00. Jarlabankeman-
nekängerna Maud, Stella, Anita, Annika, Birgitta och Lasse
kommer att visa upp ett urval av kläderna. Efter vis-
ningen kan den som vill inhandla plagg ur Vibekes rika
sortiment. Det går bra med kreditkort.
Vi serverar mousserande vin och läckra snittar till en
kostnad av 80 kr som betalas på plats.
Anmälan senast fredagen den 5 oktober till SPF
Jarlabanke 08-756 38 75 (telefonsvarare)
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Det är en alldeles överväldigande äppel-
skörd som väntar oss efter denna heta
sommar om inte frukten faller i förtid el-
ler ruttnar på trädet Allt kan ju inte bli sylt
och mos så därför presenterar vi här någ-
ra alternativ – juicen tipsar Birgitta Da-
nielsson om och från Margareta Torstens-
son kommer recepten på chutney och
gurkinläggning. Även gurkplantorna tycks
ha levererat i år …

Mårten gås på Lindholmens gård för 25:e året
Nöjen

Även i år firar SPF Jarlabanke Mårten gås
på Lindholmens gård – och i år äter vi fak-
tiskt gåsamiddag i denna festlokal i histo-
risk miljö för 25:e året. Dock är vi lite tidigt
ute i år, middagen blir nämligen på Gustav
Adolfsdagen, tisdagen den 6 november.
Priset är 650 kr och då ingår bussresa, väl-
komstdrink, svartsoppa (eller grönsakssop-
pa), nystekt gås med tillbehör, äppelkaka
med vaniljsås samt kaffe.
Drycker till maten finns att köpa till själv-
kostnadspris. OBS Endast kontant!
Abonnerad buss avgår från Ångaren 16.00
och från Täby Centrum ca 16.10 (Grindtorp-

skyrkans parke-
ring). Meddela
vid anmälan var
du vill stiga på
under sträckan
Ångaren - Täby
Kyrkby. Hem-
färden är beräknad till 21.00. Anmäl
dig gärna så snart som möjligt, dock se-
nast den 24/10 till Gunvor Vretblad,
gunvor.vretblad@castrum.se, eller till Jarla-
bankes kansli 08-756 38 75 (telefonsvarare),
jarlabanke@telia.com. Avgiften betalas senast
24 oktober till Jarlabankes pg 84 85 34-4.

Forts. sid. 19

Tips – recept

GODA VÄNNERS GURKA
2 kg grön slanggurka (=vanlig gurka)
1 gul lök
2 msk gula senapsfrön
2-3 lagerblad
10 dillkronor
Lag:
3 ¾ dl ättiksprit
5 ¼ dl vatten
12 dl strösocker
¾ dl salt

Skiva gurkan tunt, gärna med osthyvel el-
ler maskin. Skala och hacka löken. Varva
gurka och lök med senapsfrön, lagerblad
och dillkronor i en stor glasburk.
Koka upp lagen och häll den het över gur-
kan. Sätt på ett lock och skaka om burken
lätt. Redan nästa dag är gurkan färdig att
ätas på smörgås eller till stekt kött.
Den stora burken är lite ohanterlig så för
över lite i taget till en mindre burk eller
fördela den färdiga gurkan i småburkar.
Förvara den kallt.
Tips: Man tror att burken med 2 kg gur-
ka ska räcka länge, men den är så god att
den tar slut långt innan nästa skörd av dill-
kronor går att köpa. Gurkor finns det ju
alltid att få så gör en ny sats. Finns inte
några dillkronor i frysen kan du med gott
resultat ta färska eller frysta dillstjälkar och
lite torkade dillfrön som ersättning.
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Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på ser-
vicehusen samt för funktionshindrade med-
lemmar med följeslagare.
Inga träffar under hösten.
Ansvariga: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com
och Anita Holmberg, 070-392 2199,
anita41holmberg@gmail.com

Jarlabankes träffar och ett flertal av före-
ningens kurser och cirklar sker i samarbete

med Studieförbundet Vuxenskolan.

Månadsträffar
Höstens månadsträffar sker liksom tidi-
gare kl. 14.00. Kaffe med dopp serve-
ras. Underhållning. Aktuell information
från föreningen. Vin- och blomlotteri.
Kostnad 60:-/person.
Alla pensionärer är välkomna!
Ansvarig: Kerstin Bergman, 08-39 52 39,
kerstin.bergman@propelex.se

Träffar

Tisdag 25 september
på Ångaren
Minnenas diskotek
Gunnel Gisslén har sjungit i olika kons-

t e l l a t i one r ,
med enstaka
musiker, trios
och tillsam-
mans med
s t o r b a n d .
Hon har ock-
så medverkat
i Allsång på
Skansen och
varit fältartist

i både Sverige och Makedonien. I sep-
tember gästar hon Jarlabankes månads-
möte tillsammans med gitarristen Las-
se Söderström och tillsammans kom-
mer de att framföra en rad kända me-
lodier med gamla och nya texter.

Tisdag 23 oktober
Bibliotekets hörsal
Mitt liv med
antikviteter
Kom och lyssna på
Eva Linse. Hon är
bankchefen som i
mogen ålder sadla-
de om och satsade
på sitt stora intresse,
antikviteter. Hon
kommer till vår må-
nadsträff i oktober
för att visa oss ett ur-
val av sina favoritfö-
remål och berätta deras historia.

Publicisten och diplomaten Olle Wästberg,
f.d. generalkonsul i New York och general-
direktör för Svenska Institutet ger sin syn
på läget.

Torsdag 29 november
Bibliotekets hörsal
”Snart två år med Trump – vad
händer nu?”
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Träffar
Lunchträffar i Näsbypark
Under sommaren har vi haft trevliga
lunch- och caféträffar i Näsbypark, vilka
tidigare har aviserats i Jarlabankes med-
lemsblad.  Utöver dessa har Stig Nohr-
lander ordnat med träffar i Täby Centrum
– uppskattade av många!

I höst tänkte vi träffas för lunch på Res-
taurang Eskader i Näsbypark, näst sista
torsdagen i varje månad (för att inte kol-
lidera med Jarlabankes månadsträffar och
annat), dvs 20/9, 18/10, 22/11 och
20/12 – kl. 13.30 till ca 15.00.

Ansvariga för lunchträffarna är Anita
Holmberg (t.v.) och Marianne Hamma-
rén Erlandsson (t.h.).

För information kontakta Anita på
a n i t a 4 1 h o l m b e r g @ g m a i l . c o m ,
070-392 2199 eller Marianne (Jana) på
janahe2@gmail.com, 08-732 7476.
Ingen förhandsanmälan behövs. Det är
bara att dyka upp på restaurangen fram
emot 13.30-tiden.   Välkomna!!

Teaterbiljetter på
Stadsteatern till hösten

Ni har väl inte missat att Jarlabanke fått
möjlighet att förmedla biljetter till höstens
föreställningar på Stadsteatern.  Är du in-
tresserad av biljetter mejla till Inga-Lill
Wixström, florence2436@gmail.com.
Mer information om vilka föreställning-
ar, priser och dagar hittar du på startsidan
på vår hemsida, spfjarlabanke.se. Du kan
sedan läsa mer om de olika föreställningar-
na här: kulturhusetstadsteatern.se/Teater/

Följande föreställningar är aktuella under
hösten:
Ett dockhem 2 med Helena Bergström,
Marie Göranzon och Philip Zandén. När
Nora gick ut genom dörren trodde hon

att det var för alltid men nu, 15 år senare,
är hon tillbaka.

Shakespeare in love, året är 1593 och
Shakespeare har skrivkramp.

Snövit för vuxna

Krilon, dramatisering efter Eyvind John-
sons romantrilogi.

Underkastelse. Pjäsen handlar om för-
kastandet av ateismen och humanismen,
om kvinnans nödtvungna underkastelse,
om patriarkatets återkomst –  dvs aktuel-
la ämnen.

Obs! Bokning av biljetter är bindande.
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Kansliet i ny skepnad
Text: Bodil Svensson Foto: Margareta Torstensson och Bodil Svensson
Under sommarmånaderna har det jobbats febrilt i och även utanför Jarla-
bankes kansli för att kansliet i höst ska kunna möta medlemmarna i nya fina
kläder…

Lokalerna och möblerna har genom flitig an-
vändning under åren blivit slitna och kantstötta.
Nu är ny golvmatta lagd i båda rummen, väg-
garna har ommålats av styrelsemedlemmar,
nya förvaringsskåp har köpts in och monte-
rats likaså av styrelsefolk – många timmar har
det blivit med penslar, hammare, instruktions-
blad och skruvsatser.

Även stolarna har fått en ansiktslyftning. Bor-
ta är det gröna tyget som ersatts av ett varm-
rött och stoppningen i sits och rygg har fått
en gedigen genomgång och bl.a. försetts med
filt, polyeter, domestik och fiberfill för sitt-
bekvämlighetens skull.

När undertecknad ”strippade” några av sto-
larna hittade jag på undersidan av två av sit-
sarna ett par diffusa stämplar som jag lycka-
des tyda till Edsbyverken februari 1977 resp.
juni 1978 - alltså nästan jämnåriga med för-
eningen. Bra hållbarhet får man säga. Edsby-

Här får väggarna i kansliet en ny färg
– vid penslarna Kerstin B och Gunvor.

Leif  L, Kerstin B och Östen ger sig i kast med demontering av de gamla möblerna och Kerstin B
och Gunvor är på gång med montering av de nya högskåpen.
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Ibland gick det åt
många tvingar för att
få limmad filt och
polyeter att fästa
ordentligt på stols-
ryggarna.

Så här ser stolarna ut efter omtapetseringen.

Forts. från sid. 15 ”Tips – recept”

ÄPPELJUICE
Ta en 10-liters hink och lägg i den:
Ca 6 l äpplen, väl mogna, delade i stora
bitar (kärnhuset kan vara kvar)
Ca 6 l vatten.
1 matsked citronsyra utspädd i vattnet
1 tesked natriumbensoat utspädd i vatt-
net. Låt stå minst 4 dygn, rör en gång per
dygn, ju fler dygn ju starkare juice.
Sila och tillsätt honung enligt egen smak
(ca 250 gram) Häll upp på flaskor, ställ i
kylen eller frysen och avnjut juicen i den
takt du vill.

ÄPPELCHUTNEY
1 sats ger ca 8 dl.
4 stora syrliga äpplen
4 stora väl mogna tomater
1 gul lök
2-3 vitlöksklyftor
Ca 3 dl råsocker eller brun farin
1,5 dl äppelcidervinäger
1 tsk salt
1 krm vitpeppar

1 krm svartpeppar
1-2 msk sweet hot chili sauce

Gör så här: Skär äpplen, tomater och lök
i små bitar. Lägg i kastrull med krossad
vitlök, råsocker eller farin, vinäger, salt och
kryddor. Låt allt koka under lock på svag
värme i 35 minuter.

Koka sedan chutneyn utan lock i ca 20
minuter så den tjocknar. Smaka av med
mer socker eller kryddor.

Ös upp på små burkar som du sköljt med
lite natriumbensoat och varmt vatten, för-
slut och ställ svalt.

Chutneyn kan serveras till det mesta. Du
kan krydda chutneyn ytterligare med inge-
fära eller cayennepeppar.

verken är ju känt för sin omfattande möbelproduktion men
också för tidigare skidtillverkning.

Välkomna, säger vi volontärer, till höstens aktiviteter och till
ett fräschare och sittvänligare kansli!
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För resor och utflykter görs anmälan till:
Monica Rosengren, 070-568 3207,

monica.m.rosengren@gmail.com eller
Margareta Torstensson, 070-368 25 68,

margareta.to@telia.com
som även svarar på frågor. Betalning till

Jarlabankes pg: 84 85 34-4 i samband med
anmälan. Om du fått förhinder till utflykt/
resa du anmält dig till, vänligen meddela

detta snarast till Monica eller Margareta så

Resor och utflykter

att någon annan kan få din plats.

5 – 11 oktober
Georgien
Gästfria Georgien och dess tusenåriga
historia. Avresa 5 oktober, 7 dagar.
ALLT DETTA INGÅR • Svensk rese-
ledare • Flyg Stockholm – Tbilisi t/r med
mellanlandning • Utflykter enligt program
• Boende på bra hotell i delat dubbelrum
• Helpension (förutom lunch dag 6) •
Skatter och avgifter.
Läs mer om resan här: spfjarlabanke.se/
wp-content/uploads/2017/12/geor-
gien-web.pdf
Se Lena Haglunds reportage från
Tbilisi på SVT Play: svtplay.se/klipp/
16256902/resereportage-lena-tar-pulsen-
pa-mangkulturella-tbilisi
Researrangör: Albatros
Resan är fulltecknad.

25 oktober
Cosmonova
Cosmonova på Naturhistoriska riksmu-
seet visar flerfaldigt prisbelönade Dream
Big, en inspirerande och hoppfull ny film
om människans uppfinningsrikedom. Se
häpnadsväckande konstruktioner och hör
fascinerande berättelser om mänsklig in-

novation. En film om att våga följa sina
drömmar och bidra till en bättre värld.
Filmen visas 13.00. Samling 12.15 för
biljetter. Pris: 120 kronor.
Anmälan senast 15 oktober till Monica
eller Margareta och inbetalning i samband
med anmälan till Jarlabankes plusgiro (se
gröna rutan).

14 november
Stuckatörens hus
Axel Notini var en av de främsta stucka-
törerna i slutet av 1800-talet i Stockholm.
Hans eget hus, byggt 1882–83, är utsmyck-
at med stuckatur både utvändigt och in-
vändigt. Byggnaden blev 2012 förklarad
som byggnadsminne av Länsstyrelsen i
Stockholm. Vi får en guidad visning i de
vackra lokalerna för att beskåda hur det
kunde se ut hos borgarklassen på den ti-
den. Arkitekt Valfrid Karlsson fick upp-
draget och ritade ett miniatyrpalats och
försåg det med en rikt dekorerad fasad i
italiensk nyrenässans.
Tid: 13.00
Plats: David Bagares gata 10, Norrmalm.
Trappor, ej handikappanpassat.
Hitta: Från Östermalmstorgs t-banesta-
tion tag Birger Jarlsgatan norrut. När ni
passerat Kungsgatan tag andra tvärgatan
till vänster.
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Resor och utflykter

Forts. sid. 22

Pris: 200 kr. Inbetalas till Jarlabankes pg i
samband med anmälan. Begränsat antal.
Anmälan senast 1 november till Moni-
ca eller Margareta, se gröna informations-
rutan.

29 november
Julbord på Lövstads Slott och
besök på Arbetets museum
I Norrköpings gamla industrilandskap
bjuds vi på förmiddagskaffe och smör-
gås innan vi får en guidad visning genom
den märkliga byggnaden som i folkmun
kallas Strykjärnet, uppförd i början av
1900-talet. Byggnaden fick sin märkliga
form på grund av platsbrist. Efter en kort
bussresa blir det visning av Lövstads slott
innan vi får ett fantastiskt julbord uppdu-
kat i slottsvärdshuset. Fröken Emelie Pi-
per var den sista som bodde i slottet i
början av 1900-talet. Slottet har sedan dess
stått orört och har en historia som starta-
de på 1600-talet.
Avresa: Cityterminalen kl. 08.00. Hem-
komst ca 18.30.
Pris: 995 kr.
I priset ingår: Bussresa, förmiddagskaf-
fe, visning Arbetets Museum, visning Löv-
stad slott, julbord. Inbetalning till Jarlaban-
kes pg i samband med anmälan.
Tidig anmälan rekommenderas dock se-
nast 16 oktober till Monica eller Marga-
reta. (Se gröna rutan).
För mer information se Jarlabankes hem-
sida.
Researrangör: Viatour

12-13 december
Teaterresa - CHESS på
Svenska Teatern, Helsingfors
Den berömda Svenska Teatern i Helsing-
fors ger en föreställning av musikalen
CHESS, en storslagen
och spännande före-
ställning om strategi,
passion och gränser,
en föreställning som
blir en upplevelse att
minnas.
Avfärd från Stockholm med Viking lines
M/S Gabriella onsdagen den 12 de-
cember kl. 16.30. En bokad matinéföre-
ställning kl. 12.00 den 13 december på
Svenska Teatern (Norra Esplanaden 2)
och återresa till Stockholm kl. 17.30 med
samma båt. Vi får behålla våra hytter på
båten under dagen och behöver bara ta
med personliga saker.
Pris: 1.998 kr
I priset ingår båtresa i delad hytt t/r (för
enkelhytt särskilt tillägg), Skeppsmeny med
förrätt, varmrätt och kaffe inkl. två glas
rött/vitt vin både på ut- och hemresan.
Sjöfrukost serveras också på båda båtre-
sorna. Biljetter till musikalen.
Samling i Vikingterminalen ½-1 tim-
ma före avgång. Godkänd ID-handling
krävs.
Ytterligare information lämnas av Mar-
gareta och Monica (se gröna rutan).
Anmälan senast 10 september.
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2 – 9 april 2019
Elena Ferrantes Italien –
Neapel, Amalfikusten och
Ischia
Tillsammans med Tibbleseniorerna och
ReseSkaparna planerar vi denna resa och
ni som älskat Elena Ferrantes böcker har
nu ett gyllene tillfälle att uppleva hennes
Neapel, Amalfi och Ischia.
Följ med på en resa med kultur, italiensk
mat & vin och varma termalbad.
DAG 1: ROM-NEAPEL Flyg till Rom.
Svenska guiden Anna Rudh Meo möter
på flygplatsen. Vi reser mot Neapel och
tar båten till Ischia och bor på ett trevligt
termalhotell.

DAG 4: EGEN DAG/FRIVILLIG
UTFÄRD Egen dag att njuta av hotellets
faciliteter och dess termalbad. Eller följ med
på en frivillig utfärd. Middag på hotellet.

DAG 2: ISCHIA & VINPROVNING.
Vi får uppleva Ischia tillsammans med
Anna som visar oss sin ö. Vi besöker Ischia
ponte  och den mäktiga borgen Castello
Aragonese som härstammar från 474 f
Kr. Besök på en familjeägd vingård i Fon-
tana med provsmakning. Vi åker längs
vackra vägar till mysiga Forio.  (F, M)
DAG 3: MARONTISTRANDEN Vi får
en uppfriskande promenad på sandstran-
den Maronti, där stranden på vissa ställen
är varm på grund av de varma källorna.
Lunch serveras på en av de mysiga kro-
garna. Middag på hotellet. (F, L, M)

LA MORTELLA TRÄDGÅRDEN. Fri-
villig utfärd till La Mortella, en fantastisk
trädgård skapad av Lady Susana Wal-
ton, på 1920-talet. En botanisk dröm som
draperar sig kring de vulkaniska klippor-
na. (F, M)
DAG 5: NEAPEL Från Ischia på mor-
gonen med båt till Neapel. Anna visar oss
stadens sevärdheter, bl.a. Luzzatikvarteret
och de lyxigare Chiaiakvarteren. Lunch vid
strandpromenaden. Vi bor på centralt
beläget hotell i Neapel. (F,  L, M)
DAG 6: AMALFIKUSTEN Heldagsut-
flykt på Amalfikusten. Vi äter lunch i Sca-
la och fortsätter därefter till Ravello, mu-
sikens stad, där vi besöker Villa Rufolo.
Guidad promenad i Amalfi. Åter Neapel
sen em. Egen kväll. (F, L)
DAG 7: POMPEJI Idag upplever vi det
sägenomspunna, vackra och fantastiskt
välbevarade Pompeji. Vi vandrar genom
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gränder, ser målningar och känner gladia-
torstämningen på amfiteatern precis som
om vi levde år 79 e. Kr. Egen eftermid-
dag i Neapel, till kvällen gemensam av-
slutningsmiddag. (F, M)
DAG 8: HEMRESA Transfer till Roms
flygplats. (F)
FAKTA:
SPF pris: 14.650 kr  Ord. pris:  15.450 kr.
I priset ingår: • Svensk  reseledare/gui-
de • Flyg Arlanda-Rom t/r • Del i dub-
belrum med frukost (F) • 3 luncher inkl.
vin & vatten (L) • 6 middagar inkl. vin &
vatten (M) • 1 vinprovning med tilltugg •

Elena Ferrante och Elena & Lila

Fri tillgång till termalbad på hotellet • Ut-
färd Amalfikusten med Ravello • Guidad
rundtur Neapel • Utfärd Pompeji • Ö-
rundtur Ischia med Ponte & kastellet •
Strövtåg på Marontistranden • En ansikts-
behandling på hotellet på Ischia • Bussre-
sor & transfers enligt program • Övriga
besök enligt program.
Tillägg enkelrum: 2.500 kr.
Utfärd Mortella inkl. lunch: ca 550 kr
Prel. flygtider (SAS) ut: Arlanda-Rom
09.25 - 12.35 Hem: Rom-Arlanda 13.35
- 16.45. Vi reserverar oss för ändringar
utom vår kontroll.
Information & anmälan: SPF Jarlaban-
ke Margareta Torstensson (se gröna ru-
tan). Platstillgång: Tidig bokning rekom-
menderas, platserna är begränsade. Betal-
ning: Anmälningsavgift betalas inom 10
dagar efter ni erhållit resebevis.
Läs mer om resan på Jarlabankes hemsida
spfjarlabanke.se under rubriken Resor och
utflykter.

TibbleSeniorerna anordnar en bok-
cirkel för att läsa den hyllade romansvi-
ten som förberedelse inför resan. Vi från
Jarlabanke är välkomna att delta i den.
Vi koncentrerar oss på det som vi sedan
kommer att återuppleva i Italien.

Priset för bokcirkeln är 100 kronor. In-
formation och anmälan till: Margareta
Torstensson, 070-368 25 68. Du är gi-
vetvis välkommen att vara med på bara
bokcirkeln eller bara på resan.
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ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 290:-)

ORDINARIE 450:-
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DROP IN OCH

TIDSBESTÄLLNING

TEL: 758 54 20

ERBJUDANDE (MÅNDAG - FREDAG 10 - 14.30 195:-)

ORDINARIE 360:-
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Hänt sen sist
Vårkonsert med Orphei Drängar
Efter en rundtur i ett soligt Uppsala och
en god lunch på restaurang Borgen fick
vi - 15 jarlabankare - den 22 april njuta av
en härlig konsert i den vackra Universi-
tetsaulan. Förutom några av våra kända
vårsånger bjöds vi även på allt från jojk,
Bellman, Grieg, Strauss till estniska sång-
er. Hanna Husáhr var gästsolist och
Cecilia Rydinger Ahlin dirigent. Det
blev en fin start på Våren.

En vindpinad skara…
Den 17 maj var det dags för
årets funktionärsträff, då alla
vi som på olika sätt är invol-
verade i SPF Jarlabankes exis-
tens inbjuds till träff för ge-
mensam lunch och trevlig
samvaro kryddad med kryss-
tävlingar med varierat innehåll,
den här gången handlade täv-
lingen om Roslagsbanan! Da-
gen innan hade temperaturen
i Täby legat kring 30-strecket, men den 17:e hade
det sjunkit till 13-15 grader och ordentliga vind-
byar ruskade om den drygt 30-hövdade funk-
tionärsskaran.
Den här gången gjorde vi en utfärd med Ros-
lagsbanan till slutstationen Österskär med lunch
på kvarterskrogen Solbrännan vid Österskärs
havsbad. Det var, vinden till trots, en njutbar

vandring från stationen längs Trälhavets vat-
ten till restaurangen. Hägg och syren blom-
made och doftade, gullvivorna lyste från villa-
gräsmattor.
Österskär är ett villaområde i utkanten av
Åkersberga och ligger på en kuperad halvö
mellan Trälhavets vikar. Namnet fick orten vid
förra sekelskiftet då ett 30-tal tomter styckades
av från Tuna gård. 1906 förlängdes Roslagsba-
nan till dagens slutstation och under 1920-
och 30-talet byggdes allt fler fritidshus i Öster-
skär, som blev sommarort för stockholmare.
I slutet av 60-talet började ombyggnaden av
sommarstugor till permanentbostäder och ny-
byggnationen tog fart och det blev en bofast
befolkning.

Följande har bidragit med text och foto:
Margareta Torstensson, Marianne
Hammarén Erlandsson, Anita Holmberg,
Stella Gillberg, Berith Niord  och Bodil
Svensson. Mer text och bilder finns på
vår hemsida spfjarlabanke.se. Klicka på
rubriken ”Hänt sen sist”.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 28

Japansk teceremoni – tid för närvaro i nuet
Solen sken över Etnografiska när vi, 20 jarla-
bankare, onsdagen den 23 maj samlades för att
ta del av museipedagog Emili Nordén Ra-
mos redogörelse för japanskt te och japanska
teceremonier. Det var på 900-talet som teet
kom till Japan från Kina och på 1200-talet hade
det gröna pulver som används i teceremonin,
macha, blivit populärt.
Etnografiska museets tehus, Zui-Ki-Tei, (Det
löftesrika ljusets boning) uppfördes 1990. Det
är byggt av enkla byggmaterial som bambu,
rispapper, cederträ och bark. Runt tehuset lig-
ger trädgården ”daggens mark”, som är den
inre trädgården. En bambugrind skiljer den från

den yttre trädgår-
den och när man
trätt in genom
grinden ska man
inför teceremo-
nin tvätta sina
händer och sin

mun vid den rinnande källan. Det som är smut-
sigt ska renas.

I trädgården
finns ett samspel
mellan träd, vat-
ten, ljus och
gångarnas sten-
s ä t t n i n g a r .
Tece remon in
bygger på fyra grundbegrepp med en återklang
av zenbuddhism från 1500-talet : Wa – harmoni,
Kei – respekt eller uppriktighet, Sei – renhet och
Jaku – sinneslugn.
Vi var inte med om någon teceremoni i tehuset,

men som en ex-
tra favör till oss
var vi inbjudna
till samling inne
i Etnografiska
museet där vi
fick tillfälle att
smaka på macha

och en god kaka därtill, smaksatt med te. En
intressant eftermiddag med denna inblick i en
annan kultur.

Vårruset för åttonde gången
Den 24 maj deltog – för åttonde gången – jarlabanke-
damer i Vårruset, som i år arrangerades för 30:e året.
Sedan starten 1989 har enligt arrangörerna 3 152 800
kvinnor i olika åldrar deltagit i evenemanget på olika
håll i landet. I Stockholm avverkas den 5 km långa ba-
nan på Norra Djurgården med fina vyer efter vägen.

Vårruset sker i olika takt – från Tidtagningsklass till
Strosa. Jarlabankes lag med seniordamer valde klassen
Lunka för att klara av banan på 45 minuter och det var
faktiskt där – med några minuters råge – som vi också
hamnade. Inte illa med tanke på att genomsnittsåldern
låg på 79 år… (Bild ovan: Yvonne 74, Jana 76, Inge-
gärd coach, Bodil 77, Béatrice 89, Birgitta 77 och
Ing-Britt 81).

Efter motionen blev det som vanligt
samling kring picknickkassen och som
det sista gänget strosade vi i den stilla
och ljumma sommarkvällen mot Ros-
lagsbanan och hemfärd.
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Hänt sen sist
Vårens sista lunchträff

Två dagar på Göta kanal

Vid vårens sista lunchträff 29
maj var vi 22 personer (varav 5
herrar) som samlades i pizzeri-
an vid Näsby Allé och avnjöt
STORA pizzor och enorma sal-
lader!! Mycket gott och trevligt!
Eftersom detta var en av för-
sommarens varmaste dagar, satt vi faktiskt inomhus, eftersom persona-
len där ordnade med öppna fönster och fläktar!

Vi passerade 16 slussar med en nivåskillnad
på 40 m och slussvaktstugor, där det förr ofta
fanns många barn - tyvärr var det alltid något
barn, som drunknade. Man höll sig ofta med
en oxe, som kunde dra och med höns för att
sälja ägg.  Kanalen svängde 120 grader då inga
sprängämnen fanns att göra den rakare.
Vi upplevde en fantastisk dag i historisk mil-
jö! Under färden fick vi också i Lyrestad besö-
ka Hembygdsmuseet vid kanalbanken. Med
glada, varma, trötta resenärer gick färden med
vår buss från Töreboda till Danderyd. Stort
tack för en minnesrik resa!

Tisdagen den 24 juli kl. 8.00 startade 68 glada SPF-
are från åtta norrortsföreningar sin 2-dagarsresa
till Göta Kanal. Vi intog en god lunch på Elite
Stora Hotellet i Örebro och sedan gick färden vi-
dare till hotell Rattugglan utanför Mariestad för
”egen tid”.
Sen eftermiddag ”bussades” vi ner till Mariestads
hamn där kaptenen på båten Bellevue önskade
oss välkomna ombord till tonerna av medryckan-
de musik. Vänerns vågor var mjuka och försikti-
ga, solen gassade och stämningen var fin. Middag
intogs i salongen där vi serverades härlig lax, äp-
pelpaj och goda drycker.
Vi njöt sedan på däck av sommarkvällen och pas-
serade 3 slussar och i lätt sammetsmörker med
fullmåne gick vi i land i Sjötorp och ”bussades”
åter till hotellet. En förtrollande kväll! Onsdag
morgon ”bussades” vi tillbaka till Sjötorp för ka-
nalfärd till Töreboda. Ett härligt äventyr!
Göta Kanal är ett av Sveriges största byggnads-
verk och byggdes av Baltzar von Platen. Invig-
des 1832. Från Östersjön, vid Mem, till Vänern
vid Sjötorp är den 190 km lång varav 87 km är
grävd kanal.
Stenarna på kanalens kanter fraktades över Vänern
och var numrerade för att komma på rätt plats.
Man drog dem manuellt med människa eller häst
och rep. Verktygen var träspadar, hackor och skott-
kärror.
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Se affischer och annonser i SvD, DN, Mitt i
samt på www.tabyforsamling.se.

Näsbyparks kyrka
Gudstjänst söndagar kl. 11, undantag se nedan
Lördagsmusik lördagar kl. 13 fr.o.m. 15 september
Soppa och samtal – Öppen kyrka – tisdagar kl. 18 (soppa från 17:30)
Öppet hus måndagar kl. 11-15

Söndagarna 16 september, 14 oktober  och 4 november. Öppen kyrka från
  kl. 14,  alla åldrar. Möjlighet till massage, skapande, samtal (givet tema),
  Afternoon tea. Mässa kl. 16
Lördagsmusiken: 22 september, 20 oktober, 3 november och 15 december
  spelar vår förra organist Stefan Ydefeldt.

Kulturtimmar: fredag 28 september kl. 15. Gårdar,
  gods och människor. Täby under 700 år.
  Birgitta Segerström berättar. Enkel servering.
Följ vår annonsering för kommande program.

På Kuttervägen:
Lufsarna och övrig barn- och ungdomsverksamhet.
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel
Vi träffas på kansliet en tisdagseftermid-
dag i månaden mellan kl. 14.00 - 16.00 och
diskuterar böcker och tar en kopp kaffe.
Höstterminen startar den 28/8 med ”Ett
jävla solsken”, Fatima Bremmers upp-
märksammade biografi om Ester Blenda
Nordström.
Nästa träff blir den 18/9 och då anknyter
vi till Ester Blenda Nordström genom att
läsa hennes ”En piga bland pigor”.
Övriga träffar blir den 16/10, 13/11 och
11/12. Böcker till dessa datum bestäm-
mer vi gemensamt senare.
Är du intresserad och vill vara med hör
av dig till Ing-Britt Edlund, 08-768 83 10,
o.edlund@spray.se eller Inge-Maren Beh-
rendt, 08-732 45 91.

Teaterkunskap I och II
Margareta Broberg kommer inte längre
att berätta teaterhistoria och ge bakgrund
till aktuella teaterstycken eller ordna biljet-
ter till Dramaten och Stadsteatern. Till

Canasta
Canastan fortsätter i höst med start fre-
dagen den 14 september kl. 10 - 12.
Deltagarna träffas i Jarlabankes lokal på
Eskadervägen 40.
Anmälan till Kerstin Bergman, 08-39 52 39.

Canasta är ett kortspel som spred sig
över världen under 1950-talet. Det blev

en så stor kortspels-
fluga att det för en
tid utmanade till och
med bridge i popu-
laritet. Canasta hör till
rummy-familjen och
går, i likhet med fle-

ra andra spel i denna kategori, ut på att
bilda poänggivande kombinationer av
korten. Kombinationerna får endast ut-
göras av kort med samma valör. Spelet är
i första hand avsett för fyra deltagare, som
spelar ihop parvis. Två sammanblanda-
de kortlekar med vardera två jokrar an-
vänds.

Vi gör billivet enklare, reparerar alla bilmärken!
Öppet: mån-fre 07.30-17.00

Eskadervägen 2 (i garaget), Näsby Park
Tel: 08-630 0103, e-post: manarbilservice@gmail.com

www.mekonomen.se
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Kurser och cirklar
mångas beklagande har Margareta nu be-
stämt sig för att hon efter 20 vitala år som
teaterombud, teaterhistoriaförmedlare
mm inom SPF Jarlabanke - de senaste åren
verksam med två grupper på 12 resp. 16
medlemmar – ska ägna sig åt att vara ledig.
Men ni har väl inte missat att Jarlabanke
fått möjlighet att förmedla biljetter till
höstens föreställningar på Stadsteatern (se
sid. 17).  Är du intresserad av biljetter
mejla till Inga-Lill Wixström,
florence2436@gmail.com. Mer informa-
tion om vilka föreställningar som är aktu-
ella hittar du på startsidan på vår hemsida,
spfjarlabanke.se. Mer om de olika före-
ställningarna här:
kulturhusetstadsteatern.se/Teater/

Sällskapsbridge I
För oss som inte är så vana bridgespelare
och andra som vill spela i ett lugnare tempo
än tävlingsbridgens finns en egen grupp.
Vi använder kort med större siffror för
att underlätta för alla med nedsatt syn.
Onsdagar året om mellan kl. 9.30 – 12.30.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Kontakt:  Anna Thille, 08-756 3828,
anna.thille@gmail.com.
De som är intresserade av en plats i re-
servlistan kan anmäla sig till Anna.

Sällskapsbridge II
Måndagar kl. 12.30
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5
Kontakt: Carola Plannthin, 070-759 0527,
carolaplannthin@hotmail.com
Vi önskar nya och gamla deltagare väl-
komna den  3 september.

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00 med start den 5/9.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 5583,
magnuswall@gmail.com
Gruppen är f.n. full, men Magnus Waller
tar gärna emot intresseanmälningar för
plats i reservlistan.

Vinkunskap II
Vi fortsätter höstterminen 2018 med vin-
provning och vinkunskap följande torsda-
gar, start kl. 18.45: 20/9, 18/10, 15/11
och 20/12.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit.
Kontakt: Arne Forssén, 070-610 4551
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskap III
Höstens vinprovningar med vinkunskap i
grupp III är fortsättningsvis planerade att
hållas tisdagarna 11/9, 16/10, 13/11 och
11/12. Start kl. 18.45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 9205 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap grupp II och grupp III hålls i
Jarlabankes kansli på Eskadervägen
40. Terminsavgiften är 500:- och erläggs
vid första provningstillfället.

Om du vill veta mer om viner kontakta
Lars-Ove Pehrsson som administrerar en
väntelista för båda vingrupperna. Max. del-
tagare i en grupp är 15 pers. Om tillräckligt
många är intresserade av att deltaga är det
möjligt att starta ytterligare grupper.
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Friskvård
Squaredansarna
Squaredans har prova på-möjlighet den
27 september kl. 15.30 i Kvarntorpsgår-
den. Du får gå ett par gånger gratis om
du är osäker på om squaredans är något
för dig. Mer info på Näsbypark square-
dansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Eftermiddagsdans
Antalet dansande på ef-
termiddagsdansen har
glädjande nog ökat vil-
ket gör att dansefter-
middagarna fortsätter
även i höst under sep-
tember, oktober och
november. Dans alltså

på tisdagar kl. 13.00 – 16.00 på Kvarn-
torpsgården, Näsby allé 72 i samarbete
med SPF Seniorerna Tibble.
Höstdanserna börjar den 18/9 med Bex:s
orkester, fortsätter den 23/10 med
Ingez orkester och avslutar den 20/11
med Löpsjötorparns orkester.
Modern dans och någon gammal dans.
Entré 100:-, kaffe och bröd ingår i pausen.
Tänk på att dans är rolig och nyttig mo-
tion, gör ett besök på Kvarntorpsgården!
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
070-350 9320. Välkomna!

Jarlabanke golfare
Den som i höst vill hålla for-
men uppe eller t.o.m. för-
bättra sig till kom-
mande säsong kan
under vinterhalvå-
ret pröva Ullna Indoor Golf
med dess moderna utrust-
ning och träningsmöjligheter.
All information finns på
hemsidan: ullnaindoor.se.
Frågor kan ställas till: Per
Jödahl, 08-756 2325 eller
per.jodahl@telia.com.

Långa vandringar (10-12 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till långa vandringar 10 – 12
km på måndagar. För information om
höstens program, tid och mötesplats kon-
takta Kerstin Ferenius, 08-758 61 75 eller
Bo Lagerström, 08-732 3979. Tag med
matsäck, sittunderlag och bussbiljett.
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html

Korta vandringar (7-8 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns tillfälle till korta vandringar månda-
gar kl. 9.30. Samling vid pianot i Täby C.
Kontaktpersoner: Birgitta och Carsten
Tiemer, 08-758 8057. Tag med matsäck,
sittunderlag och bussbiljett.
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html
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KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 39) är en kanal till och från social-

nämnden som ska samla in de äldres
synpunkter och erfarenheter samt sprida

information. SPF Jarlabanke har två
ordinarie ledamöter.

KPR-möte på Riksdagen
Text: Gunvor Vretblad
Vårens andra KPR-möte ägde rum på Riksdagen den 23 maj. Efter några sä-
kerhetsprocedurer fick vi en guidad tur av Erik Andersson, riksdagsledamot
från Täby och första namn på Täbymoderaternas lista till kommunfullmäkti-
ge. Efter lunch hade vi rådsmöte.

Lilian Carleson, kommunens medi-
cinskt ansvariga sjuksköterska, informe-
rade om det hälso- och sjukvårds-
ansvar som kommunen har. Social-
nämnden är huvudman för kommu-
nens sjukvård på de särskilda boenden
som finns för äldre. Den medicinskt
ansvariga sjuksköterskans uppgift är att
tillse att alla boendena i kommunen
följer lag och avtal. Kommunen har
också hälso- och sjukvårdsansvar för
den dagliga verksamheten för äldre, för
hemsjukvården i LSS-boenden (LSS –
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.) och för den dag-
liga verksamheten enligt LSS.

En modell för kvalitetspeng inom hem-
tjänsten är framtagen och behandlades
av socialnämnden i maj. Det är frivil-
ligt för hemtjänstbolagen att ansluta sig
till modellen. Mer information kom-
mer när modellen tagits i bruk.

Korttidsboendet på Ångarens äldre-
boende invigdes i maj och har tio platser.

Evakueringen av Allégården pågår. De
boende där är erbjudna att flytta till
nyrenoverade Tibblehemmet. Fastighe-
ten är såld till Ikano Bostad. (På Täby
kommuns hemsida kan man läsa att
delar av Allégården kommer att byg-
gas om och utvecklas. Det ska bli fler
boendeplatser, ca 160 st varav 40
trygghetsboenden, och ett utbud av
aktiviteter för äldre.)

Pensionärsorganisationerna framförde
det skriande behovet av möteslokaler
inom kommunen.
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Eskadervägen 40, 183 58 Täby
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall tagna via
SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar för
medlemmar i SPF Seniorerna:
0771-55 5500 eller 0771-16 6060
skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/

STYRELSE
Kerstin Bergman – VU 08-39 5239 kerstin.bergman@propelex.se
  leder styrelsemöten, ansvarig kansli, inköp
  och planeringskalendern, ledamot polisens seniorråd
Gunvor Vretblad – VU 08-758 8952 gunvor.vretblad@castrum.se
  ledamot i KPR, redaktionsledamot, bitr. medl.sekr.
Rolf Skagerborg – VU 070-55 80 200 rskagerborg@gmail.com
  företräder styrelsen mot distriktet och kommunen,
  teckningsrätt/attesträtt, festarrangemang, kontaktperson
  Samverkan Nordost  och Tibbleseniorerna
Sekreterare Birgitta Danielsson 08-758 7848 birgitta.l.danielsson@telia.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 08-768 8310 o.edlund@spray.se
Ordf. programkom. Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Resor/utflykter, bitr. Margareta

  Torstensson 070-368 2568 margareta.to@telia.com
Övriga ledamöter Leif Sjöholm 070-350 1203 leifsjoholm50@gmail.com

Birgitta Collin 070-695 33 83 birgittacollin2014@gmail.com
Johan Pohl 08-758 47 18 johan.pohl@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 08-756 1383
Gun Olgård 070-663 62 02
Bo Arvidsson 070-537 65 12

KPR,KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Ordinarie Gunvor Vretblad 08-758 89 52 gunvor.vretblad@castrum.se

VALBEREDNING
Ordförande Anita Holmberg 070-392 2199 anita41holmberg@gmail.com
Ledamot Ingrid Skugge 08-5801 65 37 ingrid.skugge@telia.com

Ledamot Vakant

REDAKTION
Ansv. utg./redaktör Bodil Svensson 070-620 7135 bodil_c_svensson@telia.com
Layout Gunilla Kinnman 070-444 6740 gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Gunvor Vretblad 08-758 8952 gunvor.vretblad@castrum.se

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser Béatrice Ceyhan 08-756 2968 bea.ceyhan@gmail.com
Hemsidan, webmaster Anders Nisses 042-34 27 71 webbmaster@spfjarlabanke.se
Resor/utflykter Monica Rosengren 070-568 32 07 monica.m.rosengren@gmail.com
Väntjänst Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Väntjänst, sekr. progr.kom.Anita Holmberg 070-392 2199 anita41holmberg@gmail.com
Medl.sekr., utskick,
  brevduvor Lars Gustafsson 08-758 9698 lassegustafsson@telia.com

Tel. 08-756 3875
E-post: jarlabanke@telia.com

PlusGirokonto 84 85 34-4
Hemsida: spfjarlabanke.se

Organisationsnummer: 816000-2807

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11
fr.o.m. januari 2018

Bitr. medl.sekr. Maria Assarsson 076-1429483 maria.assarsson@telia.com
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Ni ringer, vi bakar
08-473 02 66

Måndag - fredag: 11 - 14

Öppet: Måndag - fredag 11 - 21
Lördag - söndag 12 - 21

Näsby Allé 1
www.della-casa.se

Lunch 85:-
(i priset ingår smör, bröd, sallad, dryck
samt kaffe)
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