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Omslagsbild: Jarlabanke besökte i oktober vinhuset Kharebo i Georgien, betraktat
som ett av landets bästa vinhus. Birgitta och Ingegerd väntar med spänning på Margaretas omdöme om Kharebos röda och prisbelönta vin från 2013. Läs mer om vår
Foto: Bodil Svensson
resa i Georgien på sid. 5.
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VU har ordet
Text: Gunvor Vretblad
För ett par veckor sedan var jag på väg till
Jarlabankes kansli, det var torsdag och jag
skulle ha jour. Jag åkte Sågtorpsvägen för
att svänga ut på Djursholmsvägen mot
Näsbyparks centrum och slippa passera
vägbygget vid E18. När jag stannade till
innan jag skulle ut på Djursholmsvägen såg
jag en fasan springa oroligt fram och tillbaka på andra sidan. Jag tänkte att den
ville över vägen så jag tutade lite försiktigt, för att göra den uppmärksam på min
bil. Fasanen stannade till och sprang sedan några steg framåt och tog övergångsstället över vägen. Det hela var ett ögonblicks verk och jag hann inte tänka ”kamera” ens – men jag kände mig glad hela
dagen.

Jarlabankes verkställande utskott: Rolf Skagerborg, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman.
väntjänsten eller vill vara med. Första träffen äger rum på Ångaren den 5 februari.
SPFs stockholmsdistrikt har bjudit in till
dialogkonferens den 16 november för att
diskutera organisationsfrågor och hur SPF
ska kunna bli en modernare och attraktivare organisation. Redan på kongressen i
Gävle 2017 beslöt man att tillsätta en
grupp som skulle se över dessa frågor och
gruppen har tagit fram några förslag som
ska diskuteras på konferensen: gemensamma stadgar för förbund, distrikt och föreningar med minskad detaljreglering, förlängd kongressperiod till vart fjärde år och
då till året före allmänna val, ett förbundsråd på distriktsnivå som hanterar motioner och förslag utan principiell karaktär
eller budgetmässiga konsekvenser, bland
annat. På mötet den 16 november kommer också det minskade intresset för styrelseuppdrag upp och den negativa
trenden avseende medlemsutvecklingen.
Kerstin Bergman och Gunvor Vretblad
deltar från SPF Jarlabanke.

Glad är jag också för att kommunen öppnat ett Seniorcenter på Äldreboendet Ångaren i Näsbypark. Det har vi arbetat för i
KPR. Det bor många äldre personer i
området och många har svårigheter att ta
sig till Täby centrum och Seniorcentrum
på Lyktgränd. Nu finns alltså en mötesplats på närmare håll för Näsbyparksbor
över 65 år - men även för oss som bor
på andra håll i Täby, och vill umgås och
göra nya bekantskaper.
Våren 2019 återkommer vi med våra väntjänstträffar. Irene Lehnberg har varit ansvarig för träffarna i sju år och kommer
att hålla i det hela även i vår. Se information om träffarna på sid 15 och kontakta
Irene om du känner att du har idéer kring

Nordostgruppen inom Stockholmsdistriktet har
haft samverkansmöte i Täby och värd för
Forts. sid. 4
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Forts. från sid. 3

Nästa möte i Nordostgruppen äger rum
15 januari 2019 och då är det SPF Jarlabanke som står som arrangör.

mötet var Tibbleseniorerna. Distriktets
ordförande Monica Ulfhielm var inbjuden och hon redogjorde för aktuella frågor, som att endast sex av 349 ledamöter
i riksdagen är över 65 år och att 100 000
pensionärer har missat att söka bostadstillägg som de har rätt till. Nordostgruppen samverkar kring frågor som är gemensamma för föreningarna och deras
medlemmar, både på kommunal nivå och
på distrikts- och förbundsnivå. På mötet
i Täby diskuterades bland annat bristen
på datorkompetens hos äldre, och hur det
hanteras i de olika kommunerna, och datasystemet MiRiaM som SPF tillhandahåller. Samverkan rörande annonsering i
föreningarnas tidningar togs också upp.
Rolf Skagerborg deltog i mötet från Jarlabanke.

När det här medlemsbladet distribueras
är det nästan 1:a advent. Från VU önskar
vi er alla en fridfull adventstid med strålande stjärnor och tända ljus.

EN GOD JUL
OCH ETT GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR
I SPF JARLABANKE

¡

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2019 äger rum tisdagen den 19 februari kl. 14.00
i Bibliotekshusets hörsal, Biblioteksgången 13, plan 3.
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning m.m.) kommer att finnas tillgängliga på kansliet
och på hemsidan från och med den 12 februari.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22 januari.
Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning.
(Läs mer under Månadsträffar sid. 14)

Välkommen!
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Nedslag i Georgien
Text och foto: Bodil Svensson
Utlandsresan för Jarlabankes seniorer gick i år till ett
land som än så länge bara
ligger i sin linda när det gäller turism – nämligen Georgien. Georgien är en republik i Östeuropa och landet
utropade sin självständighet
från Sovjetunionen den 9
april 1991. Det är stort som
ett och ett halvt Jämtland,
har Kaukasus långa bergs- Vår svenska guide, Sophie Heine, gav oss en lektion i
kedjor i norr och bakom snabbformat över Georgiens historia. I bakgrunden skymtar
bergsmassiven finns Ryss- delar av huvudstaden Tbilisi.
land. I väster ligger Svarta havet, söderut Turkiet och Armenien och i sydost
gränsar landet mot Azerbajdzjan.
Vi var tio damer från Jarlabanke (och vänmedlemmar från Tibbleseniorerna) som
tillsammans med ytterligare 14 personer
utgjorde den grupp som i Albatros regi
skulle göra Georgien under fem hela dagar. Vi lämnade Arlanda en fredagskväll
för att ta ett nattligt flyg till Georgiens
huvudstad Tbilisi med mellanlandning och
flygbyte i Riga.

bajdzjan. Totalt finns 15 kloster i området
och i klipporna är flera hundra munkceller inhuggna. Klippklostret anses vara ett
av de viktigaste monumenten över den
georgianska kristendomen. Det första
klostret byggdes på 500-talet. Man byggde sedan klostren fram till mitten av 1400talet. De förstördes då av mongolerna på
deras väg västerut.

Dag 1. Anlände tidig morgon till hotellet
för ett par timmars sömn, sedan busstur
runt i staden och vandring i Tbilisis gamla
stad, med smala gator, snickarglädje och
full kommers – det var nämligen festival i
Tbilisi den helg vi kom dit och det märktes, folklivet var sjudande.
Dag 2 var den första utflyktsdagen med
buss. Färden gick österut för att sedan vika
av mot söder. Dagens mål var klippklostren David Gareja intill gränsen mot Azer-

Dagens mål var klippklostren David Gareja
intill gränsen mot Azerbajdzjan.
Forts. sid. 6
5

häst som drev kritterna från plats till plats.
I tätorterna finns vägskyltar med en triangel med en kossa på upptill och därunder en rund skylt som upplyser om
maxhastighet på 40 km/tim.

Forts. från sid. 5
Väldiga vidder av gräshöljda kullar med
stora hjordar av kor, får och getter kantade vägen, som vid det här laget var smal
och vindlande och på sina håll extremt
dålig. Men vår tåliga chaufför hanterade
med van hand sin buss mellan gropar och
stenar. Ibland fick han lägga sig på signalhornet eftersom några kor fått för sig att
de skulle över vägen just framför bussen.
Trafiken i Georgien är inte tyst. Man tutar
om man ogillar andra trafikanters beteenden, man tutar för att varna bilister att
köra ut framför egna fordonet, man tutar på kor och hundar och en och annan
kalv… Stängsel finns ofta inte, men
ibland kunde man se en kreatursherde till

Dag 3 gick färden västerut vilket också
innebar en annan typ av landskap. Här
handlade det om odlingslandskap – äpplen, citrusfrukter, plommon. Vårt mål var
grottstaden Uplistsiche som är uthuggen
direkt ur klipporna. När staden blomstrade som bäst var den säte för 20.000 människor. Det är lite svindlande att tänka sig
att uppe i dessa berg har en gång tusentals
människor levat. Där skulle alltså hela nuvarande Eslövs stad fått plats. Uplistsiche
förstördes av mongolerna 1240 och det
som nu finns kvar är bara den innersta
stadskärnan. Från 500-talet f. Kr. och ca 600
år framöver var staden ett förkristligt religiöst centrum där man dyrkade solgudinnan.
Dagen innebar också besök på Stalinmuseet i Gori, Stalins födelsestad, och i Georgiens gamla huvudstad Mtskheta med

En liten del av grottstaden Uplistsiche med
bostäder uthuggna direkt ur klipporna.

Interiör från Svetiskhovelikatedralen, Georgiens näst största kyrka, som är smyckad med
vackra sniderier både invändigt och utvändigt.

Fästningen i Gremi. Idag finns bara ärkeängelkyrkan och delar av den gamla fästningen kvar.

>
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nedslag i två gamla
och viktiga kyrkor,
Jvariklostret och
Svetiskhovelikatedralen, Georgiens
näst största kyrka.
Dag 4: Dags för
den sista utflyktsdagen. Vi for rakt
österut till staden
Gremi, en gång huvudstad i kungariket
Kakheti och en viktig ort längs Siden- Det porlade och brusade i botten på botaniska trädgården. Margareta,
vägen. 1615 jämna- Birgitta och Monica tar sig över vattendraget via en hängbro.
des dock staden vid
marken. Kvar finns ärkeängelns kyrka Dag 5: Sista dagen i Tbilisi var en dag på
och delar av en gammal fästning.
egen hand. De flesta föredrog att ströva
runt i staden och att inta lunch på något
trevligt ställe. Några av oss valde att ta linbanan från torget Rike Park nere vid floden Kura för att njuta av utsikten som
bjöds från linbanans topp. Från toppen
ledde trappor ner till stadens botaniska
trädgård, som bjöd på vilsamhet i trädens
och buskarnas hägn.
Kväll den sista dagen. Gemensam middag med eftersnack, en timmes (eller två
timmars) sömn innan det var dags att släpa ut väskan till receptionen, äntra bussen
till flygplatsen och checka in. Nattlig flygfärd, byte i Riga och landning tidig morgon på Arlanda med ett gott vin, honung
och lite nötter i bagaget.

Inte alla dagar man blir mottagen av en
manskör.
In i bussen igen och nu norrut. Sista anhalt
denna dag blir staden Kvareli med ett besök på vinhuset Kharebo, som betraktas
som ett av Georgiens bästa. Vi tas emot
av en manskör, får en introduktion över
vintillverkningen och ledsagas till avsmakningsbordet där vi testar både rött och
vitt vin.

Flera bilder från resan i Georgien hittar
du på vår hemsida://spfjarlabanke.se/
neddslag-i-georgien/

Fakta om Georgien, se nästa sida.
7

Forts. från sid. 7

Georgien fakta:
Georgien – huvudstad Tbilisi. Invånarantal
Tbilisi officiellt 1,2 miljoner, inofficiellt 1,82 miljoner. I hela landet ca 4 miljoner. Inom
landet lever 70 olika minoriteter. I Georgien
finns två utbrytarrepubliker: Abchazien och
Sydossetien.

och polis. Trots en rad reformer kritiseras
rättsväsendet fortfarande för bristande
oberoende.
Merparten av Georgiens invånare tillhör
den Georgiska apostoliska, autokefala och
ortodoxa kyrkan.

Georgien återfick sin självständighet 1991
och präglades under ett antal år därefter
av inre splittring och konflikter.
Medlemsland i FN sedan 1992, Europarådet
(sedan 1999) och arbetar för närvarande
för att bli fullvärdig medlem i militäralliansen NATO.

Georgien är rikt på naturtillgångar och har
goda förutsättningar för frukt- och vinodling
samt turism. Jordbruk sysselsätter över
hälften av alla invånare men utgör bara en
femtedel av landets export.
Fattigdom och arbetslöshet hör till
Georgiens största utmaningar. Många
georgier lever fortsatt i fattigdom. Enligt
statistik från Världsbanken har andelen
fattiga minskat från 35 procent 2006 till
omkring 21 procent 2016. Trots det lever
fortfarande nästan 10 procent i extrem
fattigdom.

Den verkställande makten fördelas idag
mellan president och regering. År 2017 gick
Georgien fullt ut över från ett semipresidentiellt till ett parlamentariskt
system, där presidenten väljs genom
indirekta val och vissa av presidentens
befogenheter övergår till premiärministern.

Undersysselsättningen är stor, särskilt i de
stora städerna. Ekonomin har liberaliserats
vilket lockat utländska investeringar.
(Källor: SIDA, Wikipedia)

Respekten för de mänskliga rättigheterna
är på många områden god i Georgien. Det
förekommer politisk påverkan av domstolar

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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Varför inte bli en SNOK nästa år?
Text: Bodil Svensson Foto: Nina Andersson
Det är faktiskt inte så märkligt som det låter – det handlar inte om att bli
privatdetektiv som smyger i buskarna för att snoka efter hemligheter utan att
ta del av en folkhögskolekurs som benämns SNOK, förkortning av Seniorernas Natur Och Kultur. Det är en kurs för de som på plats vill lära sig en del om
Stockholmsområdets geografi, flora, fauna, kultur och historia.
det mer kultur än vandring men alltid en mindre
tur. Andra gånger bara vandring, beror lite på
väder och vind.

Lennart Andersson med hustru Nina har
avverkat ett par terminer, men uppskattar arrangemanget så mycket att de fortsätter även under hösten 2018: - Vi fick
tips av en kompis om kursen, berättar Lennart. Under denna kurs har vi bland annat haft
naturvandring i Tyresta Nationalpark, besökt
Torekällberget i Södertälje, stiftat bekantskap
med Sveriges första kvinnliga journalist Wendela
Hebbe och varit på skulpturvandring i Västertorp där vi mitt bland befintlig bebyggelse fick se
ett stort antal skulpturer under ett par timmars
promenad. Häftigt.

SNOK – Seniorernas Natur och Kultur
– finns registrerad vid S:ta Birgittas Folkhögskola och är en del av folkhögskolans
fortbildning för daglediga. Det finns kurstillfällen två gånger i veckan, tisdagar och
torsdagar och varje grupp är ca 18 personer stor. Man söker för ett år, men man
kan gå sammanlagt två år. Kostnaden är
750 kronor per termin. Deltagarna träffas klockan 9.00 vid förutbestämd plats
som varierar från gång till gång och aktiviteten varar ca 4,5 timmar. Man kan vandra upp till en mil per gång, man har matsäck
med sig som intas i någon skön backe, på
en brygga eller i en raststuga vintertid.

- Vi har verkligen fått vara med om olika saker. Naturpromenader. Kulturella besök som
konstsamlingen på Runö kursgård. Fotografiska museet. Målerimuseet. De flesta gångerna blir

Kurs- och vandringsledare är Elisabet
Schuck, folkhögskollärare och utomhuspedagog. Hon berättar att kursen nu i höst
är full, men att det kan finnas platser till
vår och/eller hösten 2019. Hon tillägger
att aktiviteterna ofta sker i förorterna och
i kranskommunerna till Stockholm.
Vill du veta mer, gå till folkhogskola.nu/
sok-skolor/Stockholms-lan/sankta-birgittas-folkhogskola/ och skriv in SNOK i
sökrutan över kurser.
¡

I oktober intog SNOK-arna Lovön och vandrade
till Evert Lundquists ateljé bredvid Kina slott.
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Mannen från Pianobaren
fick årets Kulturpris i Täby
Text och foto: Bodil Svensson
Tidigare i år delade Täby kommun ut sitt Kulturpris till Carl Wahren, som
under drygt tre år glatt oss Jarlabankare med sitt pianospel och sina berättelser. Enligt juryn är Carl humanist ut i fingerspetsarna och motiveringen till
priset var: ”Carl har lång erfarenhet av arbete i politiska, kulturella och humanistiska sammanhang och delar gärna med sig av dessa erfarenheter till sin
publik. Carl uppträder med humoristiska föreläsningar i kombination med
musik för en stor del av Täbys seniorer och är mycket populär. Denna kulturella gärning har fått en stor äldre publik i Täby att uppleva både musik, litteratur, konst och kulturella samhällsfrågor.”
Mamma Brita var också en av anledningarna till att Carl blev socialt intresserad och
engagerad. Under hans barndomsår öppnades hemmet för svenska sommarbarn,
men dit kom även finska barn och judiska barn. Det hände också att vuxna kom
och bodde hos dem tidvis. Händelser kring
andra världskriget blev avgörande för
Carls yrkesval (se faktaruta) liksom personer han mötte under sin studietid, t.ex.
Ingemar Hedenius och Torgny Segerstedt.

Vem är då Carl Wahren, vad har danat
honom? När vi träffas på ett kafé i Täby
C för intervju kommer Carl snabbt in på
sin mamma, Röda Brita i Norrköping,
som haft stor betydelse för honom och
han nämner fem viktiga punkter som
mamma Brita framhöll:

Med värme uppehåller sig Carl vid de
kvinnor han arbetat med eller haft som
mentorer. Starka kvinnor har alltid imponerat på honom, han har funnit dem mer
intressanta än män. Han är dessutom övertygad om att ”kvinnan är den hållbara utvecklingens moder”. Bland de kvinnor
han framhåller finns Elise Ottesen-Jensen
(som var hans mentor), Inga Thorsson och
Alva Myrdal.

 Livet är en bumerang – man får tillbaka det man skickar ut

 Glöm aldrig att vara nyfiken, ställ
frågor

 Lär dig att skratta åt dig själv, det kommer att underlätta

Mot miljöengagemanget styrde också händelser i Carls närområde och ett par upp-

 Kontakta andra människor
 Du ska spela piano
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märksammade böcker. I grannens ryssja
dog ålarna och gäddorna hade stora sår –
vad berodde det på? I USA kom Rachel
Carson 1962 ut med sin bok Silent Spring,
på svenska Tyst vår, som pekade på konsekvenserna av den ökade användningen
av miljögifter och fem år senare publicerades Hans Palmstiernas bok Plundring,
svält, förgiftning som tog upp klimatproblemen, miljön och jordens resurser.

blev hans stabilisatorer som han tog med
sig genom studier och yrkesår. Nästa tillfälle
ni kan lyssna på Carl är den 5 december
klockan 17. Missa inte det!
Tillägg: När vi har kontakt några dagar
efter intervjun skriver Carl: - Har just kommit tillbaka från en trevlig spelning på Kungsholmen. Som alltid frapperas man av musikens kraft.
När vår ungdoms melodier spelas och sätts in i
sin speciella tidsmaskin trillar t o m en del nostalgitårar nedför åhörarnas kinder. Mäktigt.
Framför allt upplever jag alltmer att en liten berättelse kring varje melodi fyller en viktig funktion, då den återskapar bilder, namn och miljö
och frilägger tidigare inte sällan dolda minnen.

Trots att Carl passerat pensionsgränsen
med råge, så ligger han ingalunda på latsidan. Han ingår bl.a. som en av 12 medlemmar i Zoo-akademien, en grupp som
bildades för fyra år sedan och där det underliggande mottot är att varje människa
är en vandrande zoologisk trädgård. Han
är mentor för ett projekt vid universitetet
i Göteborg som forskar i miljö och överbefolkning, The Overpopulation Project. Han
leder varje vecka en allsångsgrupp i Åkerbyparkens förening och en diskussionsgrupp, som när detta skrives ägnar sig åt
uppföljning av valet.

Fakta: Carl Wahren har varit universitetslektor i statskunskap och internationell politik och byråchef på
Sida. Han har också varit verksam i
OECD och FN i hållbarhets- och befolkningsfrågor. Carl Wahren har arbetat som konsult för UNFPA och
WHO. Han har suttit i svenska
UNICEFs styrelse och varit
generalsekrerterare i IPPF i London
(International Planned Parenthood
Foundation), chef för OECDs Aid
Management Division (Paris) och
huvudsekreterare i SOU 1963:34
kring U-länder och Utbildning.
¡

Och sist men inte minst så bjuder Carl Wahren en gång i månaden, höst och vår, på sig
själv, sina upplevelser och personerfarenheter från alla år och på sitt pianospel i bl.a.
Jarlabankes kansli på Eskadervägen 40. Ty
han lydde mamma, pianot och musiken
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Näsbyparks kyrka
Gudstjänst söndagar kl. 11 fram till jul. Därefter kl. 16
Lördagsmusik lördagar kl. 13 fram till jul. Start igen 16 januari
Soppa och samtal tisdagar kl. 18 (fika/soppa från 17:30), fram till jul
Öppet hus måndagar kl. 11-15, terminsstart 14 januari
Under advent:
Söndag 2 december kl. 11, adventsmässa, Åkersberga kammarkör
Lördag 8 december kl. 13, advents- och julmusik med sångkvartett
Lördag 15 december kl. 13, lördagsmusik, Stefan Ydefeldt
Under jul och nyår, se affischer och annonser.
Kulturtimme: fredag 25 januari kl. 15:
Lars Göran Alm, konsthistoriker
På Kuttervägen under terminstid:
Lufsarna och övrig barn- och ungdomsverksamhet
Reservation för ändringar. Se affischer och annonser i
SvD, DN, Mitt i samt på församlingens hemsida
www.tabyforsamling.se.
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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 förträffliga pianospel. Carl berättar också om egna erfarenheter från musikvärlden blandat med anekdoter. Dryck och
enklare tilltugg till självkostnadspris.
Vi träffas kl 17.00. Höstens sista pianobar är den 5/12. I vår byter
Pianobaren namn till Charlies hörna och har följande datum 16/1, 13/2, 13/3, 10/4
och 15/5. Läs mer om Carl Wahren, som fått Täbys kulturpris 2018, på sid. 10.
Kontakt: Carola Plannthin 070-7590527, carolaplannthin@hotmail.com

Teaterbiljetter till Stadsteatern
2019

Jarlabanke har, som vi skrev i föregående
nummer av medlemsbladet, fått möjlighet att förmedla biljetter till föreställningar på Stadsteatern. Är du intresserad av
biljetter mejla till Inga-Lill Wixström,
florence2436@gmail.com. Mer information om vilka föreställningar det gäller,
priser och dagar, hittar du via startsidan
på vår hemsida, spfjarlabanke.se. Du kan
läsa mer om de olika föreställningarna här:
kulturhusetstadsteatern.se/Teater/

Som ni förmodligen redan vet ska Kulturhuset renoveras och Stadsteatern kommer att flytta till olika scener i Stockholm
under 2019.

Biljetter finns reserverade till följande föreställningar under december: Shakespeare
in love. Året är 1593 och Shakespeare har
skrivkramp. Han har en idé till en ny pjäs.
Lördag 1/12 och torsdag 13/12
Pris 320 kr.
Båda föreställningarna på Stora scenen.

Foto: Carl Bengtsson
Våren 2019: Min fantastiska väninna på
Årsta teater. Biljetter är reserverade till
2/3, 9/3 och 10/3. Pris 265 kr.
10 kr per biljett för administrativa kostnader tillkommer.
Obs! Bokning av biljetter är bindande.
¡

Soppteaterns hyllade föreställning Drottningsylt på Vällingbytrappan tisdag
11/12 kl. 19.00.
Pris 80 kr och soppan får man själv fixa.
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Träffar
kestern har spelat i många radio- och tvprogram och har också turnérat i USA New York, Chicago, Connecticut, Massachusetts, Wisconsin och Minnesota. Den
anlitas flitigt vid jubileer, kongresser och
invigningar och har på sin repertoar svensk
gammeldans, marscher, tango, samba, musette, ragtime, swing och kabarévisor.

Månadsträffar
Vinterns månadsträffar sker liksom tidigare kl. 14.00. Träffarna hålls i Bibliotekets hörsal, Täby C, om ej annat
anges. Kaffe med dopp serveras. 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

Tisdag 22 januari 2019
Hur har du det med minnet?
Henrik Almkvist,
tidigare divisionschef för Astrid
Lindgrens barnsjukhus och chefläkare
i Stockholms läns
Foto: Stockholms läns
landsting kåserar
landsting
om minnesträning.
Först allmän information om vad hjärnan
är bra på och sen tips om träning av minnet. Att komma ihåg namn är något som
många skulle vilja bli bättre på, för att inte
tala om alla koder som man ska minnas.
Här får vi bra råd av Henrik Almkvist.

Torsdag 29 november
”Snart två år med Trump –
vad händer nu?”
Publicisten och diplomaten
Olle Wästberg, f.d. generalkonsul i New York och
generaldirektör för Svenska Institutet, ger sin syn på
läget.

Onsdag 19 december
på Ångaren
Julmusik och litet blandat
Accordion Club Stockholm spelar dragspel och gläder oss med julmusik men
också med andra omtyckta visor och dessutom lite allsång.
Accordion Club torde höra till en Sveriges äldsta och fortfarande aktiva dragspelsklubbar. Den bildades den 4/2 1936 och
många tiljor har beträtts sedan dess. Or-

Tisdag 19 februari
Årsmöte med underhållning
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar (föredragningslista,
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.) kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på hemsidan
fr.o.m. den 12/2 (se sid. 4). Motioner ska
vara styrelsen tillhanda senast den
22/1. Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det musikunderhållning.

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

>
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Träffar
Tisdag 19 mars
Favorit i repris: Melodikryss
till levande musik
Tisdag 23 april
Fabergé, ryske tsarens
hovjuvelerare
Göran Capron Lundqvist, konsthistoriker och präst berättar om Peter Carl
Fabergé (1846-1920), guldsmeden och
juveleraren som 1885 blev hovjuvelera-

re till den ryska tsaren. Hans juvelföretag blev det största i
hela ryska imperiet
och ett av de största
i världen. Namnet
Fabergé har blivit synonymt med skamlös lyx, men också med storartad hantverkskonst. Carl Fabergé skapade en sagovärld
av fabulösa lyxföremål.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas
för boende på servicehusen samt för funktionshindrade medlemmar med följeslagare.
Ångaren 5/2 kl. 14.00 Bruno Picano,
sång och musik.

Under våren kommer också Allégården,
Furan och Broby Gård att få besök. Vi
återkommer i nästa nummer med datum
och underhållare.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516,
irene.lehnberg@gmail.com

Lunchträffar i Näsbypark

Ansvariga
för dessa
träffar är
A n i t a
Holmberg och
Marianne Hammarén Erlandsson.
För infor mation kontakta Anita på
anita41holmberg@gmail.com
(070-392 21 99) eller Marianne (Jana) på
janahe2@gmail.com (08-732 74 76).
Ingen förhandsanmälan behövs. Det är bara
att dyka upp
på restaurangen fram
emot 13.30tiden.
Välkomna!!

Under sommaren och hösten hade vi
mycket trevliga lunchträffar på Restaurang Eskader i Näsbypark och vi fortsätter att träffas näst sista torsdagen i
varje månad, sista träffen i höst är 20/12,
kl. 13.30 till ca 15.00.
Nästa år tänkte vi fortsätta med dessa
lunchträffar näst sista torsdagen i varje månad, d.v.s. 24/1, 21/2, 21/3, 18/4
(Skärtorsdag) och 23/5. Anteckna
gärna dessa datum i era almanackor så
ses vi i Näsbypark!! Vi kan verkligen
rekommendera dem, som ännu inte deltagit i någon av våra luncher, att komma
med och få möjlighet att göra nya bekantskaper.
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Träffar
Lunchträffar och fika i Täby C
De som brukar samlas tillsammans med
Stig Nohrlander och Ingrid Dahlberg
i Täby C har följande träffar att se fram
emot under resten av detta år: fredag
7/12 kl. 13.30, lunchträff på Asian Bistro
i Täby C och fredag 14/12 kl. 15.00,
caféträff på Zanders i Täby C.
Under tiden januari – maj 2019 ordnas
följande träffar i Täby Centrum:
5 lunchträffar på Asian Bistro, Esplanaden 32, snett emot Kommunhuset, med
början kl. 13.30
5 caféträffar på Zanders Café, plan 0, snett
emot Akademibokhandeln, i Täby C, med
början kl. 15.00 (samtliga dagar fredagar)
11/1 lunch Bistro,
18/1 café Zanders,
1/2 lunch Bistro,
15/2 café Zanders,
8/3 lunch Bistro,
15/3 café Zanders,
5/4 lunch Bistro,
12/4 café Zanders,
3/5 lunch Bistro och
17/5 café Zanders

Kontaktpersoner är
Ingrid Dahlberg, 072 018 66 64,
ingrid.dahlberg31@gmail.com samt
Stig Nohrlander, 073 036 54 27,
stig@nohrlander.com.
Ingen föranmälan behövs. Kom, beställ
och betala i kassan och slå dig sedan ned
hos de vänner i Jarlabanke, som redan
kommit. Vi behöver ingen yttre underhållning, vi svarar själva för underhållningen
genom att prata med varandra och trivas
tillsammans. Mat och dryck har en underlig förmåga att smaka mycket godare när
man är tillsammans med kära vänner än
när man sitter ensam vid köksbordet. ¡
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Seniorcenter i Näsbypark har öppnat
Text: Bodil Svensson Foto: Per Nisses
Som ni kanske redan läst under VU har ordet så har Täbys andra Seniorcenter
öppnat. Det har varit efterfrågat länge och SPF i Täby har sett till att det
funnits på agendan flera gånger inom KPR. Det har också ventilerats på en av
Jarlabankes månadsträffar, det som handlade om Täbys framtid ur ett seniorperspektiv och som hölls i april 2017. Och nu finns det på plats.
14 – 15 föredrag eller information om
olika ämnen – den 4/12 berättar t.ex. Jian
Gu, medarbetare på Ångaren, om Mitt
Kina, den 11/12 informerar Hans Wahllöf från Täby kommun om Framtidsfullmakt, vad innebär det? Årets sista
föreläsning är den 18/12 och handlar om
Aktivt och hälsosamt åldrande - föreläsare Lilian Carleson, medicinskt ansvarig sjuksköterska; Täby kommun.

Centret, som ligger i Äldreboendet Ångaren i Näsbypark, invigdes den 5 november och det var många seniorer som tagit
sig dit för fika och tårta och information
om vad centret kommer att erbjuda.
Seniorcentret kommer att vara öppet
måndag 10 – 15, tisdag 13 – 16 och torsdag 10 - 12. På måndagar ägnas förmiddagen åt filmförevisning och eftermiddagen år bingo eller frågesport. På tisdagarna kan man få hjälp med mobilen, surfplattan eller bärbara datorn av handledare från SeniorNet, då är det också en halvtimme Thai chi i samlingssalen och mellan

På torsdagarna är det Gympa med Lisa,
med fokus på balans, rörelse för hela
kroppen och musik därtill.
¡
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Resor och utflykter
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
att någon annan kan få din plats.

12-13 december
Teaterresa - CHESS på
Svenska Teatern, Helsingfors
Den berömda Svenska Teatern i Helsingfors ger en föreställning av musikalen
CHESS, en storslagen och
spännande föreställning om strategi, passion och gränser, en föreställning som blir
en upplevelse att minnas.
Avfärd från Stockholm med Viking lines
M/S Gabriella onsdagen den 12/12 kl.
16.30. En bokad matinéföreställning kl.
12.00 den 13/12 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.
Samling i Vikingterminalen ½-1 timma
före avgång. Godkänd ID-handling krävs.
Ytterligare information lämnas av Margareta och Monica (se gröna rutan). Resan är fullbokad.

16 januari 2019
Nationalmuseum

Foto: Anna Danielsson, Nationalmuseum
noverade museet och ser samlingarna av
konst och design från 1500-talet till idag.
Tid: Kl. 12.30. Fri entré. Samling i entrén.
Adress: Södra Blasieholmshamnen.
Anmälan senast 9 januari till Monica eller
Margareta. Se gröna rutan.

7 februari
Stuckatörens hus
Pga. utebliven guidning i november har
Jarlabanke fått ett nytt tillfälle att besöka
Stuckatörens hus, d.v.s. Axel Notinis hus
från slutet av 1800-talet, förklarat som
byggnadsminne 2012.
Tid: kl. 13.00
Plats: David Bagares gata 10, Norrmalm.
Trappor, ej handikappanpassat.
Hitta: Från Östermalmstors t-banestation
tag Birger Jarlsgatan norrut. När ni korsat
Kungsgatan tag andra tvärgatan tv.
Pris: Gratis (begränsat antal deltagare.)
Anmälan senast 31 januari till Monica
eller Margareta, se gröna info-rutan.
(För mer info om huset se medlemsblad
nr 3/2018 eller spfjarlabanke.se).

>

Vi går på upptäcktsfärd genom det nyre18

Resor och utflykter
14 februari
Svenskt Tenn

Tag med en 10-krona för klädskåp om
du vill hänga av ytterkläderna. Hiss finns.
Adress: Djurgårdsvägen 48.
Hitta: Buss 67 eller spårvagn 7 från Nybroplan till hållplats Liljevalchs/Gröna
Lund. Gå mot vattnet och tag till höger,
där finns entrén.
Anmälan senast 18 februari till Monica
eller Margareta. Se gröna rutan.

Vi får en guidad visning av butiken och
får lära oss lite om dess historia och avnjuta te och scones i tesalongen.
Tid: Kl. 18.30. Pris: 280 kr.
Adress: Strandvägen 5.
Anmälan senast 4 februari till Monica
eller Margareta. Inbetalning till Jarlabankes pg i samband med anmälan. Se gröna
rutan.

2 – 9 april
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.

Foto: Bodil Svensson

7 mars
Vikingaliv och Ragnfrids Saga
Vi får en djupgående visning
av utställningen som berättar om en av historiens mest
mytomspunna perioder –
vikingatiden - samt åka på
en vikingafärd i Ragnfrids
Saga. Vi får även återse Estrid, som tidigare fanns i entrén i Biblioteket Täby.
Pris: 200 kr. Inbetalning till Jarlabankes pg
i samband med anmälan.
Tid: 13.00 Samling 12.40.

DAG 2: ISCHIA & VINPROVNING.
Vi får uppleva Ischia tillsammans med
Anna som visar oss sin ö. Vi besöker Ischia
Forts. sid. 20
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Resor och utflykter
ponte och den mäktiga borgen Castello
Aragonese. Besök på en familjeägd vingård i Fontana med provsmakning. Vi åker
längs vackra vägar till mysiga Forio. (F, M)
DAG 3: MARONTISTRANDEN En
uppfriskande promenad på sandstranden
Maronti, där stranden på vissa ställen är
varm på grund av de varma källorna.
Lunch serveras på en av de mysiga krogarna. (F, L, M)
DAG 4: EGEN DAG/FRIVILLIG
UTFÄRD Egen dag att njuta av hotellets
faciliteter och dess termalbad. Eller följ
med på en frivillig utfärd. (F,M)
LA MORTELLA TRÄDGÅRDEN. Frivillig utfärd till
La Mortella,
en fantastisk
trädgård skapad av Lady
Susana Walton, på 1920talet. En botanisk dröm som draperar sig
kring de vulkaniska klipporna.
DAG 5: NEAPEL Från Ischia på morgonen med båt till Neapel. Anna visar oss
stadens sevärdheter, bl.a. Luzzatikvarteret
och de lyxigare Chiaiakvarteren. Vi bor på
centralt beläget hotell i Neapel. (F, L, M)
DAG 6: AMALFIKUSTEN Heldagsutflykt på Amalfikusten. Vi äter lunch i Scala och fortsätter därefter till Ravello, musikens 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

gränder, ser målningar och känner gladiatorstämningen på amfiteatern. Egen em. i
Neapel, till kvällen gemensam avslutningsmiddag. (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/guide • Flyg Arlanda-Rom t/r •
Del i dubbelrum med frukost (F) • 3 luncher inkl. vin & vatten (L) • 6 middagar
inkl. vin & vatten (M) • 1 vinprovning med
tilltugg • Fri tillgång till termalbad på hotellet • Utfärd Amalfikusten med Ravello
• Guidad rundtur Neapel • Utfärd Pompeji • Örundtur Ischia med Ponte & kastellet • Strövtåg på Maronistranden • En ansiktbehandling på hotellet på Ischia • Bussresor &
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: Margareta
Torstensson (se gröna rutan).
Anmälan senast 1 februari. Betalning:
Anmälningsavgift betalas inom 10 dagar
efter ni erhållit resebevis. Läs mer om
resan på Jarlabankes hemsida
spfjarlabanke.se under rubriken Resor och
utflykter.

>

Är du osäker på om du har lämnat din epostadress eller om du har ändrat adress
meddela
vår
medlemsregistrerare
lassegustafsson@telia.com
eller
jarlabanke@telia.com.
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Resor och utflykter
Idétorka! Hjälp!
Under flera år har Monica Rosengren och Margareta Torstensson (som varje
höst och vår presenterar Resor & utflykter för oss) läst och rekognoserat,
talat med resebyråer och studiebesöksarrangörer, hört med andra föreningar om utflykts- och resmål som de testat osv, osv. Men nu önskar de
hjälp från er! Deltagarna minskar i antal och ibland har bokade evenemang
fått ställas in eftersom det varit för få från Jarlabanke som anmält sig.
Frågan är: vad vill ni göra? Vad vill ni veta mer om? Vad ska utflykterna
innehålla? Natur? Kultur? Mat? Musik? Historia? Landvinningar och innovationer? Vart ska resorna gå: inomlands eller utomlands? Vad ska de ha för
syfte? Ska de vara i närområdet eller vidare ut i Sverige?
Bästa medlemmar – tänk till och skicka sedan ett mejl till Monica och
Margareta. De väntar på era idéer! (Mejladress i gröna rutan sid. 18.)
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Hänt sen sist
Segling med Viking Plym

Vinden var i svagaste laget. Hövdingen Göran Järnruste Karlsson ropade plötsligt ”Vi
seglar bakåt”, vilket man faktiskt kan göra med
vikingaskepp. Vinden hade bytt riktning. Det
tog därför tid att kryssa hem till Viggbyholm.
Vikingaskepp vill helst ha undanvind.

Den 15 augusti var det åter dags för den traditionella turen med Viking Plym, världens äldsta
seglande drakskepp, som nu är 106 år. Den här
gången var det inte bara SPF-are från Jarlabanke
utan även deltagare från Tibbleseniorernas vandrargrupp, som var med ombord.

Rapport från motions- och tävlingsfronten
Under flera år har vi i Jarlabanke kunnat följa föreningsmedlemmarna Ing-Britt och Östen
Edlunds deltagande och framgångar i veterantävlingar världen över. Här kommer en kort rapport
från två av årets aktiviteter:
Tjejmilen Ing-Britt deltog i år för 30:e gången i Tjejmilen. I årets
Tjejmilen var 23.000 från 32 nationer anmälda, c:a 6% var pensionärer enligt tillgänglig statistik. Loppet startar i 12 grupper från Gärdet,
går förbi Kaknästornet, följer sedan Djurgårdsbrunnskanalen, passerar Blockhusudden, Rosendals Slott och Nordiska Museet och
tillbaka till Gärdet. Det händer mycket längs banan, förutom 4 vätskekontroller finns skön och peppande musik och ett antal sponsoraktiviteter. Alla som fullföljer loppet belönas med medalj, Frödinge
ostkaka, bananer, kaffe m.m.

Veteran-VM i friidrott Årets stora mål för Östen var förstås VM för Veteraner i Malaga i början av september. 8.197
deltagare från drygt 100 länder var anmälda, varav 161 från
Sverige. Även i kastgrenarna diskus, kula och slägga i åldersgruppen 80-84 år deltog 15-18 stycken, vilket var ovanligt
många och även här deltagare från länder som Indien, Chile, Sydafrika, Mauritius etc. Östen vann rätt överlägset diskus och blev tvåa i kula 4 cm efter segraren. I nationstävlingen kom Sverige på 16:e plats med 11 guld.

>
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Hänt sen sist
Mot en ny modehöst
Fredagen den 12 oktober strömmade ett stort
antal damer till Ångaren i Näsbypark för att ta
del av vad Vibeke Foltman från Seniorshopen hade att erbjuda i klädväg för hösten. Ca
70 personer bänkade sig i stora salen för att
njuta av bubbel, en alldeles utsökt landgång
samt damernas och en herres uppvisning på
catwalken.
Man kan konstatera att milda rosa, blå och
violetta toner finns med i höstpaletten, men
ävenså svart och vitt i grafiska mönster och
rött och blått i klara, starka färger.
Som vanligt är kläderna i ett lättvättat material, man tvättar och hänger och slipper stryk-

ning. Och när det gäller kjolar och byxor har
många av dessa plagg resår i midjan så man
slipper hålla på med knappar och blixtlås. Även
i herrbyxor avsedda för lite festligare tillfällen
har expanderande linning. Jarlabankes egna
mannekänger svarade för visningen på catwalken: Nedan f.v. Birgitta, Stella,
Maud. Nederst f.v. Lasse, Anita
och Annika.

Forts. sid. 26
25

Hänt sen sist
Räkfrossa i repris
En av höstens festligheter är Jarlabankes räkfrossa. I år gick den av stapeln den 13/9 och
platsen var som vanligt klubbhuset vid Näsbyvikens båtsällskap. Ett 40-tal festglada medlemmar hade samlats till kanapéer, skålar till bredden fyllda med räkor och fat med goda ostar.
Till kaffet serverades äppelkaka. Vad mer kan
man önska? God stämning, någonting i glasen
och musik och sång. Tack till alla som medverkade till en fin kväll.

Mitt liv med antikviteter

Eva Linse (ovan) är bankchefen som
sadlade om i mogen ålder för att satsa
på sitt stora intresse – antikviteter. Den
23 oktober gästade hon Jarlabanke och
lockade ca 50 personer till bibliotekets
hörsal. Eva Linse berättade och visade
upp en del föremål. Åhörarna var mycket begeistrade och ville egentligen inte
att hon skulle sluta prata. Mycket trevligt och intressant, var omdömen som
hördes efteråt.

>

Följande har bidragit med text och foto: Margareta Torstensson, Berith Niord, Lars
Gustafsson, Monica Lagerström, Ing-Britt och Östen Edlund, Gunvor Vretblad 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
25 år med Mårten gås på Lindholmens gård

Den 6 november, på självaste Gustav Adolfsdagen – en liten
tjuvstart alltså – så smorde ett 40-tal Jarlabankare kråset på Lindholmens gård i Vallentuna för 25:e året.
Livliga diskussioner, glada skratt och en och annan visa hördes
medan vi serverades svartsoppa med korv och krås och med
glögg som måltidsdryck, Mårten gås med kulpotatis, små ärtor,
äppelklyftor, äppelmos, rödkål och sås därtill samt som dessert
en ljuvlig äppelkaka med vaniljsås. Mmmm… Kaffe med liten
kaka (och avec för dem som så önskade) avslutade kvällen.

Fru Viola med söner m.fl. (till vänster) avtackades i vederbörlig ordning och vem vet – kanske
vi ses igen om ett år.
¡
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Kurser och cirklar
Litteraturcirkel

Tävlingsbridge

Vi träffas på Kansliet en tisdagseftermiddag i månaden
mellan kl. 14.00 och 16.00 och
diskuterar böcker och tar en
kopp kaffe.
Höstterminen avslutas den
11/12 med att vi läser en valfri bok av
Philip Roth och diskuterar hans författarskap. Då bestämmer vi också gemensamt vad vi ska läsa under vårens träffar,
som blir 15/1, 12/2, 12/3, 16/4 och 14/5.
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 Behrendt, 08-732 45 91.

Onsdagar kl. 13.00
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Första speldagen vårterminen 2019: 9/1.
Sista speldagen vårterminen 2019: 29 maj
Kontakt: Magnus Waller, 070-768 55 83,
magnuswall@gmail.com. Gruppen är f.n.
full, men Magnus Waller tar gärna emot
intresseanmälningar för plats i reservlistan.

Sällskapsbridge I
För oss som inte är så vana bridgespelare
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 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 reservlistan kan anmäla sig till Anna.

Sällskapsbridge II
Välkomna måndagar kl. 12.30.
OBS!! Undantag för följande datum då vi
börjar kl. 9.30: 3/12, 14/1, 11/2, 4/3, 1/4.
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Kontakt: Carola Plannthin 070-7590527
carolaplannthin@hotmail.com

Vinkunskap I
Vårens vinprovningar med
vinkunskap i grupp I är fortsättningsvis planerade att hållas
tisdagarna 29/1, 26/2, 6/3,
9/4. Start kl. 18:45.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson, 070-626 92 05
eller lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II
Vi fortsätter vårterminen 2019 med vinprovning med vinkunskap följande torsdagar, start kl. 18.45: 17/1, 21/2, 21/3, 25/4.
Information kommer att meddelas dem
som tidigare deltagit. Kontaktperson:
Arne Forssén, 070-610 45 51 eller
arne.forssen@plangruppen.se
Vinkunskapsgrupp I och grupp II hålls i
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40.
Terminsavgiften är 500:- och erläggs vid
första provningstillfället.
Lars-Ove Pehrsson administrerar en väntelista för båda vingrupperna. Max. deltagare i en grupp är 15 personer. Om tillräckligt många är intresserade av att deltaga finns det möjlighet att starta ytterligare grupper.
¡
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APOTEK

Apoteksgruppen, Apoteket Skeppet

BANK

Handelsbanken

<apoteksgruppen.se> 0771-760 760

BIBLIOTEK

Näsbyparks bibliotek

BILSERVICE

Manar Bilservice/Mekonomen, Eskaderv. 2 i garaget

BLOMMOR

Näsby Parks Blomsterhandel

BOKHANDEL

Näsby Parks Bokhandel

BRÖD, KONDITORI

Gateau

<handelsbanken.se/nasby_park> 08-633 28 70
<bibliotek.taby.se> 08-555 587 34

<nasbypark.com> 08-756 36 30
<gateau.se> 08-630 09 60

Park Kafé

<parkkafe.se> 08-121 471 12

DATA

DataOne

FASTIGHETSMÄKLARE

Fastighetsbyrån BM Koch

<dataone.se 08-756 07 00
<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

FRISÖR

Salong Trend Drop In (tidsbokning)

08-758 78 84
08-630 05 55

Theo Klippet
FOT/HUDVÅRD

08-756 35 22, 08-756 35 23

Cliniquette

<cliniquette.com> 010-206 91 11

Hudverkstan
HÄLSA

08-630 01 03

<nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21

<hudverkstan.se> 08-756 76 54

Balance Näsby Park

<balancetraining.se> 08-409 216 90

KEMTVÄTT, SKRÄDDERI

Näsby Park Kemtvätt, Skrädderi

KIOSK

MYWAY

KYRKA

Näsbyparks Kyrka

LIVSMEDEL

Hemköp Matextra

LÄKARE

Aleris Husläkarmottagning Näsbypark

MODE

BK Herr och BK Dam

08-756 32 62
<myway.se> 08-756 47 20
<tabyforsamling.se> 08-580 035 28
<hemkop.se> 08-544 43 170
<aleris.se> 08-544 40 920
<bkherr.se> 08-732 50 44

Souri´s
SKOLA

Spiraskolan

RESTAURANG

Restaurang Eskader

08-756 92 42
<spiraskolan .se> 08-732 00 59
<restaurangeskader.se> 08-630 09 86

Park Kafé
RÖDA KORSET

<parkkafe.se> 08-121 47 112

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
TV, ANTENNER

08-768 52 48

Johansen Radio TV Antenner

<johansenradiotv.se> 08-756 64 90

3 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.
Nära till bussar och Roslagsbanan.
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Friskvård

Eftermiddagsdans

Squaredansarna

Antalet dansande på
eftermiddagsdansen
har glädjande nog
ökat vilket gör att
danseftermiddagarna fortsätter även i
vår under februari,
mars och april. Dans
alltså på tisdagar kl. 13.00 – 16.00 på
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72 i samarbete med SPF Seniorerna Tibble.
Vårens danser börjar den 19/2 och då
spelar Patrik Eklöfs orkester, fortsätter
den 19/3 med Lasse Eriksons orkester
och avslutar den 16/4 och då spelar Christer Eklund.
Modern dans och någon gammal dans.
Entré 100:-, kaffe och bröd ingår i pausen.
Tänk på att dans är rolig och nyttig motion, gör ett besök på Kvarntorpsgården!
Kontaktperson: Margit Annerstedt,
070-350 9320. Välkomna!

Vårens aktiviteter är ännu inte fastlagda.
Vi hänvisar till info på Näsbypark squaredansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Jarlabanke golfare
Den som i vinter vill hålla formen uppe
eller t.o.m. förbättra sig till kommande säsong kan under vinterhalvåret pröva Ullna Indoor Golf med dess moderna utrustning 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. Samling vid pianot i
Täby C kl. 9.15.
För information om vårens program, tid
och mötesplats kontakta Kerstin Ferenius, 08-758 6175 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 måndagar kl.9.30. Samling vid pianot i Täby C
kl. 9.30. Kontaktpersoner: Birgitta och
Karsten Tiemer, 08-758 8057. Tag med
matsäck, sittunderlag och bussbiljett.
För mer information:
tibbleseniorerna.se/st-aktiviteter.html
¡
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Nu har det hänt – höftledsbrott
Text: Stig Nohrlander
I 1177 Vårdguiden i Stockholms landsting kan man
läsa om Höftledsbrott, något som helt plötsligt kan
bli aktuellt för vem som helst bland oss äldre i Jarlabanke. Det hände mig, och jag hade då en räddande
ängel i min närhet, min sambo Ingrid Dahlberg, som
snabbt förstod vad som hänt och ringde 112. Är man
ensam, så gäller det att ha fungerande alarm på armen, annars blir det jobbigt. Jag kan berätta, att man
inte kan göra så mycket själv när man ligger på golvet med svåra smärtor och är chockad. Man är ganska hjälplös.
När jag gick i realskola och gymnasium i
Lund i slutet av 1930-talet och i början av
1940-talet, när hela omvärlden stod i
brand, så var jag mycket aktiv gymnast
och kortdistanslöpare, och i hela mitt liv
har jag försökt behålla spänst och aktivt
liv. Därför var det naturligt för mig och
för Ingrid att vi gick med i Marianne Johansson gymnastikprogram i Jarlabanke
på 1990-talet, och när hon slutade sitt program, så fortsatte Ingrid och jag med hjälp
av musik från Spotify dagligen det gymnastikprogram vi hade lärt oss av Marianne. Det har vi gjort nu i många år och
mått mycket bra av, och det gjorde vi torsdagen den 20 september på förmiddagen. I programmet ingår en balansövning, och den övningen har jag gjort tusentals gånger. Men denna gång tappade
jag balansen och stöp i golvet.

Jag opererades dagen efter fallet Det var
lårbenshalsen som gått av. Jag fick då en
protes, eftersom risk fanns att det inte
skulle gå att skruva ihop halsen, vilket skulle
ha lett till omoperation, något som bedömdes olämpligt vid min ålder, snart 93.
Höftledsbrott är vanligast när man är äldre på grund av sämre syn och balans, samtidigt som skelettet blivit skörare. Man kan
minska risken för höftledsbrott genom att
äta näringsrik mat och motionera, eftersom det stärker skelettet. Om man röker,
dricker mycket alkohol och inte rör på sig
blir skelettet däremot skörare.
Många som får ett höftledsbrott blir i stort
sett återställda. Hur bra man blir beror på
hur brottet ser ut, den egna hälsan och
konditionen före skadan. Men läkningstiden är lång, upp till 1 år, och läkningsproceduren kräver stor insats i form av gymnastik och muskeluppbyggnad och tålamod och vilja.

Om man får ett höftledsbrott har man
brutit av eller fått en spricka i lårbenshalsen eller övre delen av lårbenet. Det beror i stort sett alltid på att man ramlat
omkull.

Forts. sid. 32
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Forts. från sid. 31
Om några månader fyller jag 93 år och
kan rimligtvis inte ha så många år kvar i
jordelivet, och jag har inte tid med alltför
lång rehabilitering. Därför har jag bestämt
mig för att köra hårt (ända in i kaklet) med
återställandet, och min operationsläkare har
bedömt att min hälsa och kondition före
fallet var så god att det skall gå snabbt för
mig att komma i gammal god form igen.

texten Höftledsbrott och klicka på Sök.
På den sida med 5 träffar som då kommer upp klicka på Höftledsbrott.
När jag skriver detta, 2018-10-29, har det
gått drygt 5 veckor efter operationen.
Jag går nu inomhus utan stöd av rollator
eller kryckor genom att hålla i möbler,
väggar och andra föremål, och ute går jag
med rollator. Jag har redan deltagit i
lunch- och caféträff och varit med vid
besöket på Naturhistoriska riksmuseet den
25 oktober.

Det är litet tragikomiskt att den aktivitet,
som byggt upp min hälsa och kondition,
gymnastiken, samtidigt var den som förorsakade fallet.

Jag har inga smärtor och sover gott på
nätterna och är på gott humör och helt
inriktad på att snabbt bli återställd.
¡

Har du tillgång till internet så gå in på
1177.se/Stockholm/, fyll i rutan Sök med
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Äldreomsorg
Boendenyheter inom äldreomsorgen
Text: Gunvor Vretblad
Höstens första KPR-möte ägde rum den
25 september i kommunhuset.
Attundagårdens personal har påbörjat en
utbildning i demensvård. Syftet är att få
en gemensam syn och ett gemensamt arbetssätt i vården av personer med demenssjukdom och att hela Attundagårdens
verksamhet ska bli certifierad utifrån Silviahemmets vårdfilosofi.

Förvaltningschef Maria Rosendahl och
förvaltare Goran Jassim från avtalsenheten berättade om sitt arbete, hur de granskar och bedömer anbud och hur de följer upp de avtal som sluts inom äldreomsorgen. Uppföljningen sker genom inbokade eller oanmälda besök och genom
djupgranskningar och uppföljning av delar av avtalen. Nyligen avslutades ett avtal
med ett hemtjänstföretag sedan man upptäckt allvarliga brister hos företaget.

Ett Seniorcenter ska öppnas på Ångaren i Näsbypark. (Sedan KPR-mötet har
Seniorcenter Näsbypark öppnat, se Bodil
Svenssons artikel sid. 17.)

Fastigheten Allégården i Näsbypark är
såld. Delar av Allégården ska byggas om
och ombyggnaden ska påbörjas vid årsskiftet 2019/20 och kommer att ta två år.
Planen är att Allégården ska utvecklas till
ett äldrecentrum med fler boendeplatser
än tidigare och med fler aktiviteter för
äldre.

Regeringen har gett Socialstyrelsen pengar att fördela till kommunerna för investering i välfärdsteknik inom omsorgen.
Täby kommun har rekvirerat 2 184 000
och pengarna kommer att användas till
utveckling av trygghets-larmen på Ångaren, Attundagården och Tibblehemmet
samt till bidrag till SeniorNet som utbildar äldre personer i Täby i IT-kunskap.

Driften av Tibblehemmet kommer i januari 2019 att tas över av Norlandia Care
Sverige, ett norskt företag som idag driver nio äldreboenden i Stockholmstrakten. Upprustningen och ombyggnaden av
Tibblehemmet är i det närmaste färdig.
Gemensamhetsutrym-men har målats om
och badrummen är iordninggjorda. Ett
badrum med höj- och sänkbart badkar
har inretts på en av våningarna och på
andra våningar finns nu pub respektive
tesalong.

Protokoll från KPR:s möten finns på Täby
kommuns hemsida, taby.se, skriv KPR protokoll i sökrutan.
¡

KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 35) är en kanal till och från socialnämnden som ska samla in de äldres
synpunkter och erfarenheter samt sprida
information. SPF Jarlabanke har två
ordinarie ledamöter.
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Jarlabankekalendern
Datum

Lokal

Aktivite t

Tors da g
Hörs a l e n,
29/11 kl . 14.00 Bi bl i ot e ks hus e t

Må na ds t rä f f :"Sna rt t vå å r me d Trump – va d
hä nde r nu?" f.d. ge ne ra l kons ul O l l e
W ä s t be rg ge r s i n s yn på l ä ge t (Se s i d. 14)

O ns da g
5/12 kl . 17.00

Ka ns l i e t ,
Es ka de rvä ge n 40

P i a noba r me d Ca rl Wa hre n (Se s i d. 13)

Fre da g
7/12 kl . 13.30

As i a n Bi s t ro,
T ä by C

Luncht rä f f (Se s i d. 16)

12-13/12

M/S Ga bri e l l a

Te a t e rre s a - CHESS på Sv. Te a t e rn i
He l s i ngf ors (Se s i d. 18)

Fre da g
14/12 kl . 15.00

Za nde rs ,
T ä by C

Ca f é t rä f f (Se s i d. 16)

O ns da g
19/12 kl . 14.00

Ånga re n,
Es ka de rvä ge n 5

Jul mus i k och l i t e t bl a nda t (Se s i d. 14)

Tors da g
Re s t . Es ka de r
20/12 kl . 13.30 Nä s bypa rk C

Luncht rä f f (Se s i d. 15)

Fre da g
11/1 kl . 13.30

As i a n Bi s t ro,
T ä by C

Luncht rä f f (Se s i d. 16)

O ns da g
16/1 kl . 12.30

Södra Bl a s i e hol ms ha mne n

Be s ök på Na t i ona l mus e um (Se s i d. 18)

O ns da g
16/1 kl . 17.00

Ka ns l i e t ,
Es ka de rvä ge n 40

Cha rl i e s hörna me d Ca rl Wa hre n
(Se s i d. 13)

Fre da g
18/1 kl . 15.00

Za nde rs ,
T ä by C

Ca f é t rä f f (Se s i d. 16)

T i s da g
22/1 kl . 14.00

Hörs a l e n,
Bi bl i ot e ks hus e t

Må na ds t rä f f : Hur ha r du de t me d mi nne t ?
He nri k Al mkvi s t , l ä ka re , ge r mi nnne s rå d.
(Se s i d. 14)

Tors da g
24/1 kl . 13.30

Re s t . Es ka de r
Nä s bypa rk C

Luncht rä f f (Se s i d. 15)

Fre da g
1/2 kl . 13.30

As i a n Bi s t ro,
T ä by C

Luncht rä f f (Se s i d. 16)

Tors da g
7/2 kl . 13.00

Da vi d Ba ga re s
ga t a 10

St ucka t öre ns hus (Se s i d. 18)

O ns da g
13/2 kl . 17.00

Ka ns l i e t ,
Es ka de rvä ge n 40

Cha rl i e s hörna me d Ca rl Wa hre n
(Se s i d. 13)

Tors da g
14/2 kl . 18.30

St ra ndvä ge n 5

Be s ök på Sve ns kt Te nn (Se s i d. 19)

Fre da g
15/2 kl . 15.00

Za nde rs ,
T ä by C

Ca f é t rä f f (Se s i d. 16)

T i s da g
19/2 kl . 14.00

Bi bl i ot e ke t s
Hörs a l

Års möt e me d e f t e rf öl j a nde
mus i kunde rhå l l ni ng (Se s i d. 4 och 14)

Tors da g
21/2 kl . 13.30

Re s t . Es ka de r
Nä s bypa rk C

Luncht rä f f (Se s i d. 15)

Tors da g
7/3 kl . 12.40

Dj urgå rds v. 48

Be s ök på ut s t ä l l ni nge n Vi ki nga l i v och
Ra gnf ri ds Sa ga (Se s i d. 19)

Fre da g
8/3 kl . 13.30

As i a n Bi s t ro,
T ä by C

Luncht rä f f (Se s i d. 16)

O ns da g
13/3 kl . 17.00

Ka ns l i e t ,
Es ka de rvä ge n 40

Cha rl i e s hörna me d Ca rl Wa hre n
(Se s i d. 13)

Fre da g
15/3 kl . 15.00

Za nde rs ,
T ä by C

Ca f é t rä f f (Se s i d. 16)

T i s da g
19/3 kl . 14.00

Bi bl i ot e ke t s
hörs a l

Må na ds t rä f f : Fa vori t i re pri s . Me l odi krys s
t i l l l e va nde mus i k (Se s i d. 15)
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SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 10-11
fr.o.m. januari 2018
Eskadervägen 40, 183 58 Täby
Tel. 08-756 3875
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall tagna via
E-post: jarlabanke@telia.com
SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar för
PlusGirokonto 84 85 34-4
medlemmar i SPF Seniorerna:
Hemsida: spfjarlabanke.se
0771-55 5500 eller 0771-16 6060
Organisationsnummer: 816000-2807
skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/
STYRELSE
Kerstin Bergman – VU
08-39 5239
leder styrelsemöten, ansvarig kansli, inköp
och planeringskalendern, ledamot polisens seniorråd
Gunvor Vretblad – VU
073-733 0220
ledamot i KPR, redaktionsledamot, bitr. medl.sekr.
Rolf Skagerborg – VU
070-55 80 200
företräder styrelsen mot distriktet och kommunen,
teckningsrätt/attesträtt, festarrangemang, kontaktperson
Samverkan Nordost och Tibbleseniorerna
Sekreterare
Birgitta Danielsson
08-758 7848
Kassör, försäkringar
Ing-Britt Edlund
08-768 8310
Ordf. programkom.
Leif Larsson
08-768 3192
Resor/utflykter, bitr.
Margareta
Torstensson
070-368 2568
Övriga ledamöter
Leif Sjöholm
070-350 1203
Birgitta Collin
070-695 33 83
Johan Pohl
08-758 47 18
REVISORER

Rolf E Ericsson
Gun Olgård
Bo Arvidsson

kerstin.bergman@propelex.se

gunvor.vretblad@castrum.se
rskagerborg@gmail.com

birgitta.l.danielsson@telia.com
o.edlund@spray.se
leif.ob.larsson@gmail.com
margareta.to@telia.com
leifsjoholm50@gmail.com
birgittacollin2014@gmail.com
johan.pohl@gmail.com

08-756 1383
070-663 62 02
070-537 65 12

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie
Irene Lehnberg
Ordinarie
Gunvor Vretblad

073-700 0516
073-733 0220

irene.lehnberg@gmail.com
gunvor.vretblad@castrum.se

VALBEREDNING
Ordförande
Ledamot

Anita Holmberg
Ingrid Skugge

070-392 2199
08-5801 65 37

anita41holmberg@gmail.com
ingrid.skugge@telia.com

Ledamot

Vakant
070-620 7135
070-444 6740
08-768 3192
08-758 8952

bodil_c_svensson@telia.com
gun.kin@hotmail.com
leif.ob.larsson@gmail.com
gunvor.vretblad@castrum.se

08-756 2968
042-34 27 71
070-568 32 07
073-700 0516
070-392 2199

bea.ceyhan@gmail.com
webbmaster@spfjarlabanke.se
monica.m.rosengren@gmail.com
irene.lehnberg@gmail.com
anita41holmberg@gmail.com

08-758 9698
076-1429483

lassegustafsson@telia.com
maria.assarsson@telia.com

REDAKTION
Ansv. utg./redaktör
Layout

Bodil Svensson
Gunilla Kinnman
Leif Larsson
Gunvor Vretblad

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser
Béatrice Ceyhan
Hemsidan, webmaster
Anders Nisses
Resor/utflykter
Monica Rosengren
Väntjänst
Irene Lehnberg
Väntjänst, sekr. progr.kom.Anita Holmberg
Medl.sekr., utskick,
brevduvor
Lars Gustafsson
Bitr. medl.sekr.
Maria Assarsson
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Roslagskliniken
ONT I RYGGEN?
Vi hjälper dig med många smärtsamma tillstånd i muskler och leder.
Det kan t.ex. vara en stukad fot, nacke, rygg eller ett knä.
Vi erbjuder 10% på din första behandling.
Ordinarie pris 500 kr gäller ålderspensionärer.
Vi har även ett trevligt litet gym med de bästa rehab-maskinerna
för dig som vill hålla igång kroppen.
Ring för mer info eller titta in på vår hemsida.
Om du är nybörjare kan du boka en introduktion hos oss.
Prova på en vecka gratis.

www.roslagskliniken.se
info@roslagskliniken.se

Eskadervägen 8 1 tr, Vid Näsby Park C
Tel: 08-758 78 84

Måndag - fredag: 11 - 14

Lunch 89:-

(i priset ingår smör, bröd, sallad, dryck
samt kaffe)

Öppet: Måndag - fredag
Lördag - söndag
Näsby Allé 1
www.della-casa.se

11 - 21
12 - 21

Ni ringer, vi bakar
08-473 02 66
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