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Kära SPF- vänner!
pnsam - det är tungt att känna sig ensam och det ska ingen behöva
Lgöra - särskilt inte nu till jul!

Sociala aktiviteter kan vara ett sätt att bryta människors isolering, och
i vår förening ser vi som en viktig uppgift att anordna program och akti-
viteter, där alla våra medlemmar kan känna sig välkomna.

I Storbritannien har man tillsatt en ensamhetsminister, och här i Sve-
rige har bl.a. vår medlem Barbro Westerholm ordnat seminarier om en-
samhetsfrågan, och kommit fram till att vi behöver utveckla metoder för
att knyta ihop föreningsliv med sjukvård och äldreomsorg och därmed
lindra ensamheten hos äldre.

Sveriges tre största pensionärsorganisationer PRO, SPF Seniorerna
och SKPF fick i augusti ett anslag från socialdepartementet till ett ge-
mensamt ensamhetsprojekt.

Jag hoppas ni alla får en finjulhelg och önskar er

VÄLKoMNA
till gemenskapen i SPF Seniorerna Engelbrekt 2Ol9!
Alla aktiviteter återfinns i programbladet inne i tid-
ningen.

Gott MttÅ, {
./_/f

Kerstin Tideblad Särner
Ordforande

Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktionskommitt6:
Agneta Liljedahl, tel. 070-797 1234 Kerstin Tldeblad Särner, Birgitta Burman,
a.liljedahl@icloud.com Lill-Jans Plan 3, 11425 Stockholm Vera Sundberg

Engelbrekts hemsida: vlru'rw.spfseniorerna.se/engelbrektstockholm

AKTUELLT
En ny sdsong fylld med intressanra

Program.
På Ostermalm finns fyra SPF-

foreningar. Programgrupperna har
ett givande samarbete. Lis dven
om andra aktiviteter under rubri-
ken Gemensamt for Östermalm. Vi
samarbetar med Studieftirbundet
Vtxenskolan och deras innehållsrika
kursprogram är inspirerande. Våra
resor är mer än populdra. Vi inbju-
der också särskilt till våraVandringar,
motion och trevlig gemenskap i ett.
TREVLIG VÅR

Ni har vil inte glomt bort att

besöka vår HEMSIDA
www. sp fseniorerna. se/

engelbre ktstoctr<holm
Där finner ni mycket läsvärt om vår
förening, t.ex. om våra möten, stu-
diebesök, resor & många bilder.

MANADSMöTENA
Glom inte att anmila dig senast
måndag formiddag ftire tisdagarnas
månadsmöten. Ring eller mejla till
Anna-Lena Gilgen, tfn 073 708 4l
53 eller e-post anna-lena.gilgen@
comhem.se eller Mona öhnfeldt,
tfn073 092 66 65 eller e-post mona.

ohnfeldt@comhem.se

BETALNING
Betrdffande månadsmötena och stu-
diebesöken: Betala bebt ifiiruäg till
fiireningens banhgiro 268-6244.
Ange namry abtiaitet oclt datum!

INNEHALL
På gång, Studieförbundet
Vuxenskolans kursprogram,
Reseprogram, Program Våren 2019,
Konsumentnytt, Lokala rabatter

O or

ARSMOTE
Medlemmarna i SPF Engelbrekt kallas härmed till årsmöte

tisdagen den 19 februari 2Ol9 kl.14.00
pä Caf6 Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 15 januari.

Barbro Westerholm, f.d. ordforande i SPF, leder mötet.
Efter mötet beräffar kommunpolis Julia Larsson om brottsligheten

på Östermalm och hur polisen är organiserad.

Föreningen bjuder på kntre.
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På gång

Gemenskap, säkerhetoch trygghetärvad alla årsrika ärvärda att uppleva. Särskilt ijuletider. Det
är många som även dagligen arbetar för detta. Olof Björlin har varit'på konferens med tema: Hur
förbättra säkerheten i stan och hemmavid? Tomten bidrar med rapport om ett särdeles julstök.

Trygghetskonferens
2018
Östermalms stadsdelsnämnd bru-
kar i samarbete med lokalpolisom-
rådet Norrmalm årligen ordna en
Trygghets- och säkerhetskonferens.
Ett stort antal organisationer bjuds
in, bl.a. Östermalms pensionärsråd,
i vilket vår forening har wå repre-
sentante! undertecknad och Viveka
Friberger.

Denna gång, den 9 november,
informerades om och diskuterades
organisationen och bl.a. trygghet
på offentlig plats samt inbrott och
stöld i bostad.

Man arbetar på olika sätt, till ex-
empel medhjälp avså kallade trygg-
hetsvandringar på olika ställen på
Östermalm. Det kan gälla olagliga
bosättningar, klotrer, städning av
nedskrdpade områden m.m. samr
behov av bättre belysning.

Ett stort antal ordningsvakter med
vissa befogenheter skall anställas.

Vad gäller bostäder har det under

hösten hittills inträfåt sju så kallade
Rolexrån: En person tränger sig in
i porten samtidigt som en boende
går in. Vdl inne hotas hen att läm-
na ifrån sig en dyrbar klocka eller
smycken.

Ett relatiw nytt knep som ätt
narnner Vishing är att främst äldre
blir uppringda och uppmanas atr
t.. .a olämna ifrån sig sim BankID, efter-
som man håller på att tömma kon-
tot. Lämna aldrig ut detta!

Information lämnades också om
det s.k. Stureplansprojektet. Detta
prövades i somras och innebar att
trafiken vid helger stdngdes av un-
der natten runt Stureplan och en-
dast tillats ftir vissa fordon såsom
taxi, blåljus och bussar. Det mot-
togs mycket positivt av alla urom av
svarttaxi naturligris 

orof Björrin

Julstök
Julen är något alldeles speciellt hos
våra medlemmar Stig Carlsson och
Roland Liljenberg. Den ftirbereds

redan i november. Då tas de 28
flyttlådorna med julsaker upp ifrån
kallarfurrådet. Innehållet packas
upp på matsalsbordet. De båda
herrarna har var sin julgran och en
gemensam. Rolands ar kladd med
enbart kulor, medan Stigs är mer
traditionellt kladd med bl.a. pap-
perskarameller. Den tredje granen
kläs med det som blir över men blir
fin den också. Sen är det tomtarna
och ä.nglarna och ljusen och allt det
andra. Viktigast är atr romtarna ser
snälla och fina ut.

Tomten

Matsalsbordet. Foto Stig Carlsson.

HANDELSHUSET.Se
Oppet Mål'l-Fre 10-19. 30

Lör 11-16
Nu Nya trevliga varor i

VALKOMNAI
butik
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Anmälan och avanmäIan
På r,år hemsida wwu'.sr'.se/stockholm hittar du
hela vår1 utbud. Där kan du också anmäla dig
direkt. Anmälan sker också r.ia o8-679 o37o
eller direkt till Margareta Forselius på o8-679
o3 8t, margareta.forselius@sv.se.

AIla kurser finns också i vårt kompletta kurs-
program för våren zor9. Kontakta oss för att
beställa ett exemplar.

Kom ihåg att avanmäla dig om du fått
förhinder till ett arrangemang!
Kompletta ar'öokningsregler och r,år integri-
tetspolicy som beskriver hur och rarför vi be-
handlar dina uppgifter finns på ww.w.s\,.se

Kontaktperson för SPF på Studieförbundet
Vuxenskolan Stockholm är Margareta Forseli-
us, r'erksamhetsutvecklare, tfn oB-679 o3 8r,
e -post margareta.forselius@sv.se

Avtal rnellan SPF och SV!
A1la SPF-medlemmar har ro % rabatt på alla
cirklar under 2o19. Uppge ditt medlemsskap
vid anmälan.

Biodling för nybörjare
ro ggr I z 35o kr I tis r8.3o-zr I start 15ll
(varannan vecka ca, se www,sv.se/stock-
holm för datum) | Södermalm
ro ggr I z 35o kr I tis r8.3o-zr I start 2211
(varannan vecka ca, se www.sv.se/stock-
holm för datum) | Södermalm
Ledare: Lars Myrtner
ro ggr I z 35o kr I tors r8.3o-zr
start 1412 (ej v 9 och 16) | Södermalm
Ledare: Bengt Sundbaum

'. ',, 
t..

Lokal på Södermalm.
Ledare: Gabriel Eliasson, Alma Taawo

Kom igång med din Mac
4ggrllsgokrlgrund
ons 1o-12.1S I start 16/r
ons 17.30-19.45 | start 1B/2

ons 13.8o-1S.4S I start 8/s

4ggr I r59o kr I forts
ons 1g.Bo-1S.4S I start 6/3

Bildhantering för Mac
3 ggr I 1 z9o kr I ons t3.3o-r6 | start 13/2

Bildhantering för PC

3 ggr I 1 z9o kr I ons ro-rz.3o I start 13lg

Lokal på Södermalm.
Ledare: Gabriel Eliasson, Alma Taawo
och Gunnar Björnwall (Android)

Kom igång med din iPhone
4 ggr I l o5o kr I grund I tis ro-rz.3o
start 1S/1

4 ggr I a o5o kr I grund I tors ro-rz.3o
start 14/2

4 ggr | 1 o5o kr I grund I ons ro-rz.3o
start 8/s

4 gCr I 1 o5o kr I forts I tors t3.3o-r6
start 14/2

4 ggr I 1 o5o kr I forts I ons 1o-12.8o
start 5/6

Kom igång med din iPad
4 ggr I 1o5o kr I grund | 18.30-16
start ons 16/r eller tis r4/5

ta,r,,i.,:t:.t/.rr....,..

Kom igång med din smartphone
Android (Samsung, Sony Ericsson,
Hrc)
4ggrllosokrlgrund
tis ro-tz.3o I start t5/r
tis 13.3o-16 | start S/3

Kom igång med din smartphone
Android (inkl. DORO)
4 ggr I l o5o kr I tis 4.3o-16
grund långsam takt I start 1S/1

Kom igång med din surfplatta/
Android (ex Samsung, Sony
Ericsson, HTC)
4 ggr I 1 o5o kr I grund I tis ro-rz.3o
start S/B

Kamera/bilder för iPhone/ipad
3 ggr I 99S kr I tis 1o-12.3o
start 12/B eller zr/5 | Södermalm
Ledare: Gabriel Eliasson

Kamera/bilder för smartphone/
surfplatta Android
B Cgr I 99S kr I tis 1o-12.3o
start 12/2 | Södcrmalm
Ledare: Gunnar Björnwall

L
.l'.»'','X,l&'.-ä§

*

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | www.sv.se/stockholm



Framåtvåren.. !

Vill vi gärna starta samtalsgrupper
inom

Existentiell hälsa - livet som
äldre
Hälsospåret - psykisk hälsa
Samlevnad och sex - i mogen
ålder

Plats: Södermalm.
Tid och pris meddelas senare.

Mer information får du när du
lämnar din intresseanmälan till
Margareta Forselius o8-679o38r,
margareta.forselius @sv. se

Swish/Bank-Id/QR-kod för
iPhone/iPad
B CCr I 99S kr I tis 13.3o-16

start rz/g I Söderrnalm
Ledare: Gabriel Eliasson

Swish/Bank-Id/QR-kod för
smartphone/surfplatta Android
g CCr I 99S kr I tis 13.3o-16

start 12/2 | Södermalm
Ledare: Gunnar Bj örnwall

Lokal på Södermalm.

Systemkamera - nivå 1

4ggrlr895kr
mån ro-rz.3o I start 4/B

Systemkamera - nivå 2

4ggr I r895kr
mån ro-rz.3o I start 8/4

Det finns ett stort utbud av helg- och kvällskurser

som av utrymmesskål inte finns med i detta pro-

gram. Kontakta oss för att får veta mer, eller gå in på

www.sv.se/stockholm. Flera kurser är i samarbete

med Slöjd Stockholm, Stockholms iäns museum

Silversmide söder om Söder
rz ggr I z 99o kr I mån r8-zo.3o
start 28^ | Kiirtorp
rz ggr I z 99o kr I ons r8-zo.3o
startSo/1 | Kärrtorp
Ledare: Egidio Bencivenni

Silversmide i Gamla stan
8 ggr | 3 z5o kr I tis r8-zo.3o
start 12/2

6 ggr I z 46o kr I ons r8-zo.3o
start r,/3
Gamla stan
Ledare: Cecilia Zedendahl

Silversmide och emaljering
Liir-sön 16-113 | z 6oo kr I ro-16

Gamla stan
Ledare: Cecilia Zedendahl

Knyppling
8 ggr I r TSokr I tis 14-16.3o
grund & forts I varannan vecka
start22/1 | Söderrnatm
Ledare: Hedwig Sil6n-Ilermanson

Knyta makram6
6ggr I r45okr I tors r3-r5.r5
grund & forts I start 2y'2 | Södermalm
Ledare: Annika Patomella

Tvåändsstickning forts
I.iir r:6/3 | r roo kr I ro-16 Södermalm
[.edare: Kristina Rolf

Bandbroderi
Ons zol3 I 6SS kr I ro-4 | Södermalrn
[,edare: IngridVigert

Keramik på Alvikstorpet
Teknik Tumning, kavling, glasering

4 CCr I 2 r7o kr I tors 1o-12.1S

grund & forts I start z4 /r eller 7 / g

Ledare: Susann Bergensjö Allercranu
ochHåkan Stenborg

Ledare: Llllacarin Lundh och HelenaTai-
vassalo
Lokal på Kungsholmen.

lz ggr I 5 260 kr I rnån + ons g.So-ffr.45

start 14^
rz ssr I 5 z6o kr I tis + tors 9$o-a2.45
start 5/3
5ggr l4z5okrlro-16
lör-sön rg-zo/r + lör-sön z-3/z
+ sön ro/z
S CCr I 4 z5o kr I ro-16
lör-sön 9-ro/3 + sönr7/g
+ lör-sön z3-24l3

Sommarvävning
ro ggr | 4 9So kr I mån - fre 9.3o-r4
Datum v 26 + v z8 ellerv z9 + v Bo

Trasmatta
8 ggr I g 9So kr I mån + ons 9.Bo-12.4S
start 6/5

S CCr I 4 z5o kr I ro-16
Liir-sön 4-515 + lör-sön r8-rg/S + sön z615

Bindningslära
Liir 3ol3 + lör 6/4 | z zoo kr I ro-r5.r5

Formge dina vävar - färg och form
för vävning
Lör-sön B-r414 | z zoo kr I ro-r5.r5

Lokal på Söderrnalm.

Akvarell & olja
Sggr I r89okr I tors ro-rz.3o
nyb & forts I start 3r,/r I Södermalm
Ledare: Eva Bergeå

Teckning, akvarell & akryl
Sggr I r89okr I tors r3-r5.3o
nyb & forts I start gll1 | Södermalm
Ledare: Eva Bergeå

Olja & akryl
a ggr I r 89o kr | fre ro-rz.3o
nyb &forts I start 15lz I Sickla
Ledare: Eval(erek

Olja & akryl grundkurs
lönsön g-r4l4 | r 59o kr I ro-16
nyb & forts I Siiderrnalm
Ledare: EvaKerek

Teckning med inspiration från
olika konstnärer
8 ggr I r 89o kr I tors 1o-12.8o el 13.3o-16

nyb &forts I start 1412 (ej v S)

Södermalm
Ledare: Terese Bolander

Kalligrafi
lör-sön z-3l3 eller z7-28/4 | r 75o kr
ro-16 lnyb
Söderrnalrn
Ledare: DipakLahiri

Kurbitsmålning
lör-sön 6-7/4 | r 55o kr I ro-r4.3o
nyb lSödermahn
Ledare: Helena Birkenblad

Qigong - Taichi qigong
En gammal kinesisk rörelseterapi som stimulerar

och ökar kroppens egen liikningsförmåga.

rz ggr I r BEo kr I tis ro.45-u.45
start 294 | Alvikskulturhus
Ledare: HamietSohlman

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | www,sv.se/stockholm
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Anmälan till samtliga resor: med angivande av adress,
föreningstillhörighet: På uflandsresorna ska även födelsetid
Germund Olinder, qermund.maud@comhem.se, tel 0g_667

Musikalen Chess pä Syenska Teatern
i Helsingfors
Reprr.s på succåresan i november
3_:5 april 2019 Arrangör: Sitja Line/Germund Otinder

Efter svenska Teaterns oförglömliga musikalsuccöår som Kistina frän Duve-
måla och MAMMA MtA!kommei nu cÄesspa syenska, den tredje musikalen sig-
nerad Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

Rollen som Florence axras av skådespererskan och sångerskan Maria yripää
(Kistina från Duvemåra, wicked, Evita). Maria gjorde också Kristina från
Duvemåla på cirkus i stockholm. Regissör ar rvlarii-sio, som även är känd för
film- och tv-roller i Sverige.

Vi reser med M/s silja serenade och både på utvägen och på återvägen äter vl
tvårättersmiddag med fint dryckespaket. Före landsiigningeå I Hetsingrors res_
pektive Stockholm serveras riklig buff6frukost.
Beställ gärna detaljerat produktblad.
Pris p/p: B2-hytt (insides) 2240.
Tillägg p/p: B1-hytr 1S0:-, A2-Hytt (utsides), .lb0:_, A1_hytt 300:_.
I priset ingår: båtresa t/r, 2 frukostar, 2 middagar med drycker och kaffe avec
samt musikalbiljett premium.

Saltsjöbaden med konsert av Linn*a Sattay
i Uppenbarelsekyrkan
plsd-a^Sen den 10 april Arrangör: Germund otinder
Avfärd från Karlaplan kl 09.00, åter cirka 16.45.

Linn6a sallay är, forutom sångerska och violinist, auktoriserad stockholms-
guide och kan allt om sin uppväxtmiljö, Saltsjöbaden. Hon tar oss på en guidad
rundtur i saltsjöbaden. Under turen tar vl en bensträckare med möjlighet atl tripa
kaffe.

Rundturen slutar vid Museet Hamn vid Baggensstäket i Fisksätra, där vi får en
htressant guidad visning. sju säsonger av äikeotogiska utgrävningai på srag-
fälten kring Baggensstäket har resulterat iöver 1000-?öremår]o"t aläri" föremå-
let är daterat till slutet av 300{alet. Men de flesta föremålen kommer från slaget
vid Stäket'1719.

Vår lunch intar vi hos grannen Restaurang Saltsjö pir.
vi förflyttar oss därefter.till UppenbarelsekyrkaÅ med unika konstskatter. Kyr-

kans arkitekt var Ferdinand Boberg, som ockåå har ritat inreoningen. öad Milles
har bidragit med åtskilliga skulpturala verk. olle Hjortzberg ståitor oL figurala
målningarna och Filip Månsson for de ornamentala. Här finns också vackra mo_
saiker lagda av italienaren Antonio Labus enligt gammaldags Ravennateknik.

I Kyrkan ger Linn6a sailay en konsert meo oåo! sång och'fiolspet, vrriet ger oss
en njutbar avslutning på dagen innan vi återvänder tiil §tockhorm.
Pris: 725:-
I priset ingår: Bussrundtur, guidning av Linn6a sallay, inträde och guidning i
Museet Hamn, lunch och konsert.

Löfstad slott och Björke Vävstuga
Onsda^gen den 24 april Arrangör: Germund Otinder
Avfärd från Karlaplan kl 09.00, åter cirka 1g.00.

1926 dog Emilie Piper som var den sista ägarinnan till Löfstad slott. Tack vare
en önskan i hennes testamente har slottet kunnat förbli levande och är idag ett
populärt besöksmå1.

_slottet byggdes på 1600talet av Axel Lillie men förstördes ien brand 1750.
Det återuppbyggdes och moderniserades och fick i stort sett det utseende som det
har idag. Det har därefter gått i arv i släkterna de la Gardie, von Fersen och piper.

Efter ankomsten till Löfstad slott dricker vi förmiddagskaffe innan vi får en
guidad visning av slottet.

vi får tillfälle att handla i slottsbutiken innan vl intar vår lunch i värdshuset
Löfstad Slott.

Resegruppen Ostermalm Norrmalm
sPF Engelbrekt sPF Gärdet-Djurgården spF Hedvig Eleonora

SPF Karlaplan SpF Norrmalm
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Efter lunchen äntrar vi vår buss för vidare frird tiil Bjorke Vävstuga, som är enverksamhet som började 19g1 med nanovåvnrng som hobby av grundarna BrittaEriksson och yrwa Kärgren. Vävningen iter Eantrertrrå.r,gi på mekaniskaskyttetvävstotar. Drä, i många färger ä"r Aloi[å Varstrgr;;ig;;;. "-
..,Y].fål en visning av verksamhe-t"n o"ri"tt"rriddagskaffe innan vi återvändertillStockhotm.

Konstskatter och kuttur i Finland
13,.- 17 maj Arrangör: Viking Line/Germund otindervi avreser med M/s Amorera från^viking Line terminaren i stadsgården ochhätsas vätkomna i Restaurans Food ca,oei il;it ;ä;;Jr;;?;;å" vin, var_efter vi intar en tvårättersmidOäg meO vin åch taffe.

vid ankomsten tiil Abo dag 
-2 

väntar vår buss, som tar oss ti, Tavastehus ochTammerfors. Vi besöker Tavästehus tonstmuseum med finrändsk gurdårders-korrst. vi får här en guidad visning ocn rcirmiJoägskärä."- 
rrr rrqr ruo^ !

Tavastehus är ett av Finrands ,ri"o"ttioa ritistdtt. Vi får en visning av srottet ochden aktuelra konstutstärningen. Dagens trn"n int* vi r stoitets resiår*ng.
,vi .fortsätter på eftermiddagen itt r"mmä.ror", där vi stannar tiil iden finadomkyrkan med de kända fres[omåtningamå ;v Hugo Simb;ig.' 

- '
Nästgstopp brir sara Hirdöns konstm"useum med finrändsk och ufländsk 1g60_och 1 970-tars konst. Måraren Erik Enroth a. nå, ,"pr"."nterad med över s00 verk.Efter museibesöket åker vi tiil vårt r,otutt, .o, rigger naturst,int ,io .jonNäsijärvi, fcir incheckning. Middagen ater vi på"irotettet.
Efter frukost dag 3 styr vi färd'en mot naanita och serrachiusmuseerna, Gustafo:L 9.orl" Här får vi uppteva pärtor från Oen tintanOst, L"r.t*, grtiäfO"r.
Vj. får förmiddagskaffe och lunch på museiomraOet.
Middag och övernattning får vi i'virdmarkshoteret Rapukartano.
Dag 4 kör vi efter frukosioch utcheckninj tiil Johan Ludvig Runebergs käila iRuovesi och tiil kyrkan med artarskurpturen älgatas kuiler, 

", iåii" rrpper ochtextilier av Dora Juno.
Vår lunch äter vi ibrevesi innan vi fortsätter till Abo.
I Åbo besöker vi två intressania ,r."åi'wii"ö Aartonens Konstmuseum ochÅbo- Konstmuseum, ritat av Gustaf Nystrrim. 

---
Efter ombordstigningen på M/s viking Grace intar vi även här en tvårätters-middag med vin och kaffe.

_ Dag 5 stiger vi i land i Stockholm efter en rejäl sjöfrukost.
Beställ gärna detaljerat produktblad.

Kiev
19 - 22 m4 Arrangör: tventusRes med ti, en av Europas vackraste och mest promenadvänriga iluvudstader.Många av vikingarnas eröv_ringståg titt jrekeina och det Bysantinska riket gickvia Kiev och floden Dniepr. xre'ivaåuvrloit"å i o"t oar"rriåä nv.sLno, riev_
[us, 9ch har grundadäs Ryssrands t<irstå-stota i det nuvarande sofiamuseet(Sofiakatedralen) som vi beäoker. r r<ateJiarån-nnns även 

"r"n.rå 
lungtigneterbegravda.

Pris: 595:-
I priset ingår: Buss Ur, förmid_
dagskaffe, visning av slottet,
lunch, visning av Björke Väv-
stuga, eftermiddagskaffe.

Pris p/p: 7 995:- i insides dubbelhytt två
nätter och dubbelrum två nätter.
Tillägg p/p: utsides dubbelhytt och
dubbelrum 200:-,
lnsides enkelhytUenkelrum 1 100:_
Utsides enkelhytt/enkelrum 1 200:_
AIlt detta ingår i priset: Båtresa Ur i
vald hyttkategori, busstransport, svensk
reseledare, svenskalande busschaufför,
2 hotellövemattningar i dubbelrum inkl
frukost 3 luncher, 4 middagar, Z
förmiddagskaffe, 3 inträden och
guidningar.

Pris p/p i dubbelrum: 7 gS0:_
Tillägg: Enkelrum 950:-,
dagstur till Poltava g25:-,
dagstur med lunch till Tjernobyl 1 535 :_

$-.

§

Vi fortsätter med en promenad på Kievs Montmartre, Andrijivskrj Uzviz, och gören avkopplande båttur på Dnjepr, där vi får tillfälle att se den vackra staden frånvattnet.
Guiden berättar om Kievs historia och informerar även om dagens poritiskasituation och livet i Ukraina under de specieilå omständigheter som gäiler just nu.som tilläggsutflykt kan man göra en rretoågstur ti, Tjernobyr eiler portava.

, Vi bor på 4-stjärnigt hoteil i a6soruta centium av staden. ttotettet rigger vidhuvudgatan Khreshchatyk som stängs av toi uttraRk på nergernå-så flanörernakan ta över.
Läs bifogat produktbtad eiler bestält om det inte är bifogat.

Svalbard - Spefsb ergen
7 .'.l1juni 2019 Arrangör: cK:s ResorlJpplev 

.några oforgrömriga dagar på Europas nordrigaste utpost där sorenlä:lil aldrig går ner och där de hanga fordarna är isfria under den korta ochhektiska sommaren._Njut redan nar nerima ä, iånt", att du åker båt på rsfjorden,
1rSiy.".l av vackert [ä,and.skap, mäktiga bergssidor och ett oträf igt äguifir.Beställ gärna detatjerat produktblad. "

Anmälan till samfliga resor: med angivande av adress,
foreningstillhörighet: på uilandsresorna ska även födelsetid
Germund Olinder, qermund.maud@comhem.se, tef O8_OO7

Jw-
telefonnummer, ev.
(ååmmdd) anges:
54 93

e-postadress och



SPF Engetbrekt

SryRELSE
Ordf)rande
Kerstin Tideblad Sdrner 070-761 73 51
kerstin. tideblad@comhem. se

Vice ordfirande
gtg{Björlin o7o_etl 34 96olof bj orlin@gmail. com

Me dl emss e h reterure, we b bmas te r
Stig Carlsson
stig.webbsenior@live. se

Sekreterare
Göran Däcker
dacker@ownit.nu

T|af k s ä k e r h e ts o rn b u d
Viveka Friberger
viveka. fri berger@telia. com

070-628 23 89

08-66473 36

070-826 42 65
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IGssör
Anna-Lena Gilgen 073_7Og 4t 53
anna- len a . gilgen@ comhem. se

Reda h tö r f) r Enge lbreh x b lade t
Agl.,l Liljedahl O7O_797 12 34
a. liljedahl@icloud. com

Reseombud
Germund Olinder 070_g66 56 25
germund. maud@comhem. se

Konsumerutombud
Vera Sundberg 070_368 9t 2g
vera. e. s undberg@gmail. com

Hämta alltid mer information på

SPF Engelbrekts Hemsida.

PROGRAM
vÅneN 2o1e

Välkommen till våra aktiviteter:
Månadsmöten
Studiebesök
Vandringar

Mingel Boule Bridge
_Gemensam ma program för
österma I m s S p F-rriien in gär

SPF-VÄNTJÄnsT på östermatm
Seniorer hjiilper seniorer _ kostnadsfritt
Föreningen SPF-Väntjänst på Ostermalm är en ideell
ftirening. Den drivs 

"r, 
d.'fir" Spe_for.rirgarna på

östermalm med ledsagning (till q.f.fr"r, fråre, fot_
vård, frisör, klädinköp,-kdäreIa ;-;;;h;;g m. m. )U', fu,I.:,?.\så med på promenad, Iäser f-,ög, i t._
ocn pa atdreboenden sa.mr deltar i bibliotekens pro_jekt "Boken kommer,,.
Kontakta Kaisa Nord, Og-783 67 65, måndag_fredag
kl. 1o.oo-12.00.
Vill Du 

:r-ö!i" Väntjä3sten ehoruomisht är postgiro-
numret 600 I t 65-7. TACKfi;r ditt biclrag!

www. spfseniorerna. se/engelbrektstockholm



Månadsmöten Studiebesök
Våra månadsmöten äger rum päCaföUtsikten, Rehns-
gatan 20,6 tr. hiss, (hörnet Rehnsgatan/Luntmakarga-
tan). Bussarna 2, 4 och 72 till Stadsbiblioteket, samt
T-banan till station Rådmansgatan, uppgång Handels-
hc;gskolan/Sveavägen.

För planeringens skull vill vi ha din anmälan till
månadsmötena, kostnad 50 kronor, senast måndag
ftirmiddag. Ring eller mejla Mona öhnfeldt,
tfn 073-092 66 65 I mona.ohnfeldt@comhem.se eller
Anna-Lena Gilgen, tfn073-708 41 53 I
annalena. gilgen@comhem. se.

Betak bebt i fiiruäg till fiireningms banhgiro
268-6244.Ange namn ocb daarm.

Tisdag 22 januari kl. 14.00
DEN OFFENTLIGA KONSTENS HISTORIA
Stockholm är en stad som är mycket rik på offentlig
konst. Med ett stort bildmaterial presenteras den
historiska uwecklingen under drygt 250 är, frän
kungastatyer till samtidskonst.
Konswetaren och konstguiden Marie Andersson
berättar.

Tisdag l9 februari kl. 14.00
Ånsruöre
Julia Larsson, kommunpolis på östermalm, be-
rättar om brottsligheten på östermalm och hur
polisen arbetar och är organiserad.
Föreningen bjuder på kaffe.

Tisdag l9 mars kLl4.00
DEN FINSKA IDEN - FINLAND 1OO ÅR
Mats Bergquist, tidigare ambassadör i Helsingfors,
berättar om vårt östra grannland, som just firat
100-årsjubileum.

Tisdag 16 a.pril kl. 14.00
KONSTNÄRER OCH FöRFATTARE PÅ
ösrEnualur
Johan Haage är stadshistoriker och sedan tidigare
valkand bland många medlemmar. Denna gång
kommer han att {tireläsa om kulturpersonligheter
som bott och verkat på östermalm bl.a. August
Strindberg och Kar de Mumma.

Tisdag 28 maj kl. 14.00
THE NEW ORLEANS TRIO
Kommer ni ihåg ungdomens skoldanser? Om inte
kommer säkert denna jazziga underhållning arr
vdcka minnena till liv.

Studiebesok måste avbokas senast tre dagar fore, anna
måste vi debitera dig.

B*ak bekt i fiiraäg till fiireruingens banhsro 268-624
Samtidigt med anmähn ange namn och besöh.

Torsdag 31 januari kl. 11.30

NATIONALMUSEUM
Sodra Blasieholmen
Visning av huset efter ombyggnaden.
Kostnad: 100 kronor.
Samling: 1 1.15 innanfor dörrarna.
Bindande anmälan till Charlotte Chatillon-
\Tinbergh, tfn 070-660 52 29 tidigast 7 senast 24
januari.

Onsdag 6 februari kl. 18.00
PERSISKA MATTOR
K. Jacobssons Au ktionshus
Hornsgatan 9 4 (T -bana Zinkensdamm)
Föredrag om den persiska kulturen och mattillverk
ningen.
Kostnad: 200 kronor inklusive persisk buffet, vin,
kaffe och kaka. Obs! Betalas på plats.
Samling: 17.45.

Bindande anmälan till Kickan Ericsson,
$n070-274 88 52 tidigasrT jantaÅsenasr 28 janvari

Onsdag 20 februari kl. i 1.00

ODD FELLOWPALATSET
Trädgårdsgatan 11 A
Guidad visning av de vackra rummen i ordens hus
c:a I Yz timme.
Kostnad: 100 kronor.
Samling: 10.45 innanftir porten.
Bindande anmälan till Greta Jansson,
tfn 076-895 89 19 tidigast 7 janrari senast 13
februari. Man kan äta lunch i matsalen efter
visningen ftir en kostnad av 160 kronor inkl. ö1, ett
glas vin kostar 50 kronor. Måltiden betalas på plats.
Anmdls dock i samband med anmdlan till visningen.

Torsdag 14 mars k1. 16.00
SVERIGES TELEVISION
Oxenstiernsgatan 34
Guidad visning av TV-huset.
Kostnad: 50 kronor.
Samling: 15.30.
Resväg: Buss 4 till hpl Radiohuset.
Bindande anmälan till Kickan Ericsson,
tfn070-274 88 52 tidigast 7 jarutari senast 28
februari. Vid anmälan måste personnummer uppger
då SVT är ett skyddsobjekt.
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N$1ry dag i bör1arl au april (datum och tid q kkt an)
VARLUNCH PA I NfERNATION ELLÄ
RESTAURANGSKOLAN
Alströmergatan 39
Anmäl intresse till Kickan Ericsson,
$n 070-274 88 52 tidigast 7 jan'tari. Vid anmälan
ffl man besked om dag och tid.

Torsdag 25 april H. 12.45
FILMHISTORISK VANDRING I

FILMSTADEN, SOLNA
Greta Garbos vdg 3
Samling: innanflir grindarna.
Guidad tur i "sveriges Hollywood". Vi får höra om
filmer som gjordes här, om filmare och filmstjärnor
som var verksamma här 1920-1999. I Bergmansa-
longen fär vi se några av de mest berömda scenerna
ur Filmstadens historia. Vi fär dven se filmklipp
med bl.a. Greta Garbo och Ingrid Bergman. Besö-
ket avslutas med kaffe i Porwaktssrugan.
Kostnad: 200 kronor inkl. kaffe. Betalas på pkts.
Färdväg: Buss 515 från Odenplan tillNäckrosen
Solna eller T-bana blå linje från Fridhemsplan till
Näckrosen. 3 min gångväg till grindarna där vi mörs.
Bindande anmälan till Margareta Stenbeck,
tfn 070-82106 38 eller
margareta.stenbeck@comhem.se tidigast 7 januari
och senast 17 april.
Arrangör: Gärdet-Dj urgården.

Onsdagen 15 maj kl. 18.00
HANTVERKSVANDRING I GAMLA STAN
En vandring där vi år besöka tre olika hanwerkare,
en guldsmed med unika smycken i guld och silver,
det traditionsrika skomakeriet Framåt och Paul C.
Barters Violinateljd. Vi är komma in bakom disken
och de berättar om sitt respektive yrke. Vandringen
tar c:a 2 timmar.
Kostnad: 150 l«onor.
Samling: K. 17 .45 vid Evert Taube sratyn på Järn-
torget.
Bindande anmälan till Mona öhnfeldt,
tfn 073-092 66 65 tidigast 7 jan:uarr senasr 6 ma1.

Vi samarbetar med Studieförbundet
Vuxenskolan vad beträffar det kulturella
innehållet ivåra månadsmöten och stu-
diebesök

Vårvandringar
Alla vandringar ar 5-6 km långa. Täg gärna med
stavar, vid behov broddar. Matsäck medtages om
inte cafebesök anges. Vid frågor ring Charlotte
070-660 52 29, Siv 08-21 95 75 eller
Ulla070-664 39 29.

Onsdag 13 februari

Gärdet-Kruth uset
Mötesplats: Buss 4 slutstation Radiohuset kl. 10.15.
Cafebesök.

Onsdag 27 februari

Li !jeh ol men-Ekensberg
Mötesplats: Tvärbanans hpl Liljeholmen kl. 10.15.

Onsdag 13 mars

Arstaviken Runt
Mötesplats : T-banestation Gullmarsplan ovanfor
rulltrappan kl. 10.15.

Onsdag 27mars

Lappkärrsberget-
Norra Djurgårdstaden
Mötesplats: T-banestation lJniversitetet uranftir
spärrarna kl. 10.30.

Onsdag 10 april

Sjövägen från Nybroplan till
Svindersvik
Mötesplats: Sjövägens hpl vid Nybroviken
kl. 10.00.
Cafäbesök.

Onsdag 24 april

Kyrkviken-Killinge
Mötesplats: Ropstens T-banestation nedanfur rull-
trappan kl. 10.20.

Onsdag 8 maj

H a m ma rbyh öj den -S i c kl a-Sj östad e n
Mötesplats: Hammarbyhöjdens T-banestation
kl. 10.30. ,

Onsdag 22 maj

Osbyträs k-G u stavs be rg
Mötesplats: Slussens T-banestation uranftir spär-
rarna kl. 10.00.

I

I



T,orsdagsmingel
Välkomna på torsdagar kl.t5.0O arr ra en kopp te,
ett glas vin eller cil och umgås med medlemmar från
SPF: s östermalmsftireningar.
Plats: Hotell Scandic part, Karlavd gen 43.

Pensionärsbridge
Tisdagar kl. 1 0.00-t 5.00.
Fasta par. Start 8/1.
Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 14g.
Kostnad: 100 kronor/person och gånj.
Anmälan till Leif persson, tfn oli_Sti 50 99.
Lediga platser

Frågesport - aktivitet för hjärnan
Tisdag l2l2 H. 13.00.
Vi tävlar.i lag, dricker kaffe och har roligt.
Ostermalms Föreningsråd, Valhallavägen 14g, rum 1.
Kostnad: 50 Lronor.
Bindande anmälan senasr gl2 tillBirgitta Agazzi,
bn.gitta.agazzi@gmail.com, tfn On-&7 39 91,
helst SMS. I samarbete med Karlaplan.

Musikfrågesport
Torsdag 414H.13.00
under ledning av Eva Malmros och
Jurgen \Wahlberg.

Ostermalms Föreningsråd, Valhallavägen 14g, rum 1.
Kostnad: 50 kronor.
Bindande anmdlan senast ll4 tillBirgitta Agazzi,
bir.gitta. agazzi@ gmail. com, tfn On _ö 37 3 g 9 I,
helst SMS. I samarbece med Karlaplan.

Trafiksäkerhetsombud
Viveka Friberger $n 070-g26 42 65.

Äldre direkt
Ring 08-80 65 65 ochdu kommer till en person
r:i,i. kunnig inom dldreomsorgen och du ftl svar
direkt.

Brottsofferjouren
Hos Brottsofferjouren kan alla som råkat illa ut ft;r
brott kostnadsfrim å hjalp, tfn O2OO-212019,
www.boj.se

Mobila äldreteamet på östermalm
Ring 08-508 lO 924 eller 08-508 10 998 fbr r,{_
ledning och rådgivning i frågor som rör omsorg och
omvårdnad.

Advokatjouren
Måndagar, kl. 1 7.00-t 9.00.
Kostnadsfri rådgivning under c:a 15 minuter.
Ring och boka tid 08-508 307 30 från kt. 10.00
aktuell dag.

Boule
Måndagar kl. 13.00-15.00 (samlin g 12.45) spelar

:i b.:1.. i Liljeholmshallen, Mejeriiagen 4,450 m
från T:banestation Liljeholmen'. St^ri 7lt.
För mer information ring Inga Rune,
tfn 656 30 20.

Bridqe
Måndagar kl. 12.00-16-00 sffir vi bridge i vår
lokal på Döbelnsgatan 95. Start l4lI. FO"r mer in_
formation ring Bertil Dahlberg tfn 070_535 g3 44.

Ge.mensamt för
Ostermalm

Pubträffar
Onsdagar den 16ll,l3l2,613 och lOl4.
kl. 15.00 påThe Londoner, Karlaväger 52_54.

Träffpunkt SpF på Caf6 Opera.
Välkommen till Caft Opera torsd,agen d,en 915
mellan ki. 15.00-17.00.
Stockholmsdistriktet bjuder in till underhållning och
ett glas vin. Entrd 100 kronor. Ingen foranmälan.

Dansträffar
Fredagar kl. 13.00-1d .OO tt I t_241 5.
Sallskapsdans på Föreningsrådet,
Fältöversten, Valhallavdgen 1 4g.
Entrd 100 kronor inkl. kaffe och bröd.

Datasupport
Östermalms Bibliotek, Valhallaväg en 146,2 tr.
Kostnadsfri hjälp med internet.
Drop in vardagar 12.30-16.30.

Gymnastik (även herrar är välkomna)
Torsdagar kl. 09.00-10 .OO t7 I t_21 5.
Motionscentrum Garnisonen,
Karlavdgen 100.
Ledare Lilian Roslund, {n 076_599 44 55.
Kostnad 500 kronor.
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Res med till en av Europas vackraste och mest promenadvänliga
huvudstäder.

Yålg, av vikingarnas erövringståg till det Bysantinska riket gickvia Kiev och floden Dniepr. fiev vär huvudstad i det aåvarådl
Ryssland, Kiev-Rus, och här grundades Rysslands första skola idet nuvarande Sofiamuseet (sofiakatedrålenl som vi besöker. Ikatedralen finns även svenska kungligheter blgravda.

Vi fortsätter med en promenad på Kievs Montmartre, Andriiiv_skii Uzviz, och gör en avkopplarrd" bått... på Dniepr dar vi färtillfälle att se den vackra stadän från vattnet. Guiden berättar omKievs historia och informerar även om dagens politiska situa-tion och livet i Ukraina under de speciella omständigheter somgäller iust nu. Som tilläggsutflykt kån man göra en heläagstur tillPoltava eller Tiernobyl.

vi bor på 4-st!ärnigt hotell i absoluta centrum av staden. HoteuetIigger vid huvudgatan Khreshchatyk som sängs av för birtrafikpå helgerna så flanörerna kan ta över.

Dag 1 - söndag
15.05 Avresa från Arlanda. Ankomst Kiev
18.25 Qokal tid. 1,7.25 svensk tid). Trans_
fer till hotellet.

Vårt hotell ligger i absoluta centrum av
Kiev. Under bussfärden hinner vi upp_
täcka att Kiev har många parker och grån-
områden i centrum. Staden är närmast
vykortsvacker där den tigger på kullarna
runt floden Dnjepr. Centrum med huvud_
gatan. Khreshchatyk och dess många ga_
tucaf6er präglas speciellt under helgeÅa
av en kontinental stämning som för tan_
karna till Rom eller paris.

20.30 Middag.

Dag 2 - måndag
09.00 Stadsrundtur med besök av Sofia-
museet.
Sofiamuseet är ett komplex av minnes_
märken från 1000-talet till 1700_talet.
Vi koncentrerar oss på huvudbyggnaden,
Sofiakatedralen, som anlades är lO37 av
Fursten Jaroslav den Vise. Jaroslav var
qi_ft med den svenska prinsessan Ingegerd
Olofsdotter. Sofiakatedralen var ."nti.,*
för det forna Ryssland. Kyrkan var Ryss_
lands viktigaste kristna helgedom mln i
anslutning till katedralen uppfördes ock_
så Rysslands (dåvarande Kievrus) första
skola och bibliotek. Katedralen är berömd
för sina vacl<ra fresker samt kanske fram_
förallt för alla mosaiker som finns beva_

rade sedan 1000-talet. Vi passerar även
Kievs vackra operahus flventus ordnar
b-iljetter till balett/opera för de som villJ.
Kievoperan ansågs vara en av de absolut
bästa scenerna i Sovjetunionen och håller
mycket hög klass. Operan har gästats av
bl.a. Tjajkovskij, Rachmaninov och Rim_
sky-Korsakov i samband med premiärer
av deras verk. Den berömde ryske sång_
aren Fjodor Sjaljapin gjorde många be_
jublade insatser här. Det var i Kievs ope_
rahus som den ryske premiärministern
Pjotr Stolypin mördades under en paus år
1911. Han var på besök i Kiev tillsammans
med tsarfamiljen. Stolypin var den kanske
främste statsmannen under den sista pe_
rioden av tsareran och många tror att äen
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ryska revolutionen hade fått en annorlun_
da utveckling utan Stolypins f.anfaile. Vlfortsätter vår utforskning av staden rn"jAndrijivsky \Jzviz _ Kievs Mont-u.i.*
Gatan fick sitt namn uft". A"d.ij_k;k;;
byggd i mitten av 1700_talet 

"ftu.r;ii;;l:ten Rastrellis ritningar till minne av tsa_rinnan Elisabet I:s besök i Kiev. Många hrispå denna gata har en given pfrt, i.ä"rx
historia. I hus nr 13 bodde den välkända
författaren Mikhail Bulgakov, .krp;.u;';;
romanen "Mästaren och Margarita,,. Nu_mera är gatan fylld med människo. .ompromenerar bland talrika antikvariat,
souveniraffärer samt kafeterior. Här hitta;man typiska ukrainska broderier; tavlo4,ryska__matrjoshkoc gamta militärkläder
m.m. Vi intar lunch på den trevliga.";;;-
rangen " Za Dvoma Zaitsyamy,,,i_"f.frii,
inredd efter en känd ukiainrfi p;a, _"ä
samma namn.
På eftermiddagen kommer vi tillbaka tillvårt hotell och man har ledig tid att uilforska staden på egen hand.

frjr utfärderna samt andra tips för den le_
diga dagen kan beställas hos^lventus. 

-^-

Dag4 - onsdag
Förmiddagen är ledig för egna strövtåg.
12.00 Urcheckning f,rån hätellet o.n!"
mensam lunch.
På..eftermiddagen besöker vi Kiev_peder_
skijklostret, även benämnt petjerska Laira.
Klostret är den mest framträdande minnes_platsen över ukrainsk historia, krlt* ;.1arkitektur från 1000_ till 1700_taler. O;;_
det är lika stoft som Kreml i Vo.tvu å.1innehåller efi. 4}-tal arkitektur_ o"f, torr.t_
minrresmärken lrån gångna sekel. Klostrer
trgger pä en höjd med bedårande utsikt överfloden Dnjepr. Munkar på tOOO_tafei g;n_
dade klostret. De levde och verkade iA.-ä;,
pa grottoma som var starten lbr klostret. Såsmåningom uppltirdes ert antal srkor och
andra byggnader på klosterområdet.

Transfer till flygplatsen.

Dag 3 - tisda 3,';:f."*Ti1r#., Arranda. Ankomst
Ledig dag. Vi erbjuder en heldagsrur tillroltava eller Tjernobyl för de som vill. In_rormationsblad med närmare beskrivning

Grundpris: 7 850:-

Flygtider
Avreseort prel. avresa
Stockholm 15:0-5

Tillägg
- Enkelrum (obligatoriskt för resenär utan resesallskap 

)- Heldagstur till poltava
- Heldagstur med lunch till !emob1.l

Prel.hemkomst Flygbolag
21:50 UIA

I grundpriset ingår
- Flyg Stockhoim - Kiev t/r
- Alla transfers och transpofier
- 3 nätter i dubbelrum -åd f,rkort på 4_stjämiga hotell Ukraina iabsoluta centrum
- 2 luncher och 1 middao
- Stadsrundtur
- Entrd till Soflamuseet
- 
P"t9I på Andrijivskl, Uzr.iz. Kievs Montmafire

- Besök på Kiev-petjerski jklostret
- Svensktalande reseledare och guide

for,EU-medborgare samt ltir personer
och Japan.

950;-
925:-

I 535:-

Visum
Visum behövs inte länere
lrån Norge. USA, Kanäda

För frågor och anmälan kontakta
Germund OlindeC SpF Rese_

gruppen östermalm Norrmatm #%, ä**\ tr*
08_667 s4 e3 i] iI;1; i {} ä * § t* ågermund.maud@comhem.se %*J$ -fr '

Teknisk arrongör: Iventus lrifr{
Med reservation för ändringar
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,
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Sjung i SPF Seniorernas körer!

Allsångarna i Farsta
Kontaktperson: Kerstin Högström,
o7o-9L3 74 3L

Spånga Veterankör
Kontaktperson: Christina Ingemars-
son, o7o-395 gg 48

Samklangen i Viihingby
Kontaktperson: Sonia Huhn,
op-647 38 97

Qigong
Se ovan, mjukar upp muskler och leder, främjar cir-
kulation samt förbättrar koordination och balans.

rz ggr I r t9o kr I tors to-u.3o
start7f2 | Alviks kulturhus
Ledare: Anna Holtenstam

Rosenrörelser
Mjuka, enkla och gymnastiska rörelser till musik.
rz ggr I ZSo kr I tors 9.go eller u
startTfz I Alviks kulturhus
Ledare: Barbro Bengtsson

DansSteget - rörelsegtädje för psy-
kisk hälsa
Inleder med en kort föreläsning/samtal sedan dans
utan prestationskrav, bra för kropp och siäl!

7 ggr I Tgokr I mån r8.3o-2o.45
stafi 4/2 ochE/4 | Alviks kulturhus
7 g9r l Tgo kr I tis 1g.oo-2o.Bo
start S/2 och g/4 | Bagarmossens FH
Ledare: Jill Taube, Kerstin Carlsson m fl.

Ledare: Jeanette Granberg och Mia Katva

Hudvård
Sön r7/z I r r5o kr I ro-r7 | Södermalm

Kropp & knopp
Sön rol3 | r. r5o kr I ro-rZ I Södermalm

Städa giftfritt
Sön 3rl3 | I r5o kr I rc-q I Södermalm

Smink
Sön z8l4 | r r5o kr | rc-g I Södermalm

Ogräs eller medicin?
Sön rzl5 | I r5o kr | rc-q I Södermalm

Äta ogräs!
Sön z615 | r r5o kr I ro-lr7 | Södermalm

Lokal på Södermalm.
Ledare: Klaes-Göran Jernhake

Uppkomsten av nationell konstmusik
i Ryssland och Norden
I ggr I r 38o kr I ons ro.3o-r3 I start 6/2

Musiklyssning och konserter
Du får bekanta dig med några tonsättares verk som
kornmer att framföras i Konserthuset i vår. Musi-
kens uppbyggnad och dess historiska sammanhang
belyses.

8 ggr I r 38o kr I mån 14-16.30 | start u/z

symfonins historia under 19OO-talet
Utvecklingen av symfonin tänjer på gränserna _ mu_

siklyssning och analys av olika verk.

8 ggr I r 38o kr I mån ro.3o-r3 | start u/z

Ledare: Olle Brink m fl

Bostadsrätt - värt att veta om att
köpa, inneha och sälja

Föreläsning
Tors z8lz I rzo kr I 14-16.3o | östermalm

Studiecirkel

S gCr i 99S kr I tis 19.80-16 | start 19lS
östermalm

::a,,,: ,,.::,,:

Lokal på Södermalm.

Skrivarkurs, grund
7 ggr I 2 SSo kr I tors r8-zo.r5 | grund
start 14/2
Ledare: Malin Haawind

:§

Ta tag i ditt skrivande
6 ggr I z o5o kr I ons 16.45-18.15 | grund
varannan vecka I start 2o/2
6 ggr I z 4So kr I ons r8.go-zr I forts
varannan vecka I start 2o/2
S gCr I 2 z5o kr I Iör r3-r5.3o
forts avancerad I varannan vecka
start 16/2

Ledare: Helga Härle

Att skriva roman- och
novellmanus
7 ggr l z 4So kr I ons t4-r6.r5
varannan vecka I start 2o/2
Ledare: Åke Sandahl

Skriv om ditt liv
6 ggr I r 95o kr I tis 14-16.15 | varannan
vecka I grund I start 19/2
Ledare: Carina Roxström

Lokal på Södermalm.
Ledare: UlfBerggren

Nyfi ken på släktforskning
Ons 3olr I z9o kr I r3-r5.3o

Släktforskning - grund
7 ACr I t 97S kr I mån 9.3o-rz I start 4/z
Z ggr I a 97S kr I mån r3-r5.3o I start 2Sl2
(ej v. 15)

Släktforskning - fortsättning 1
6 ggr I r 97S kr I tis 9.3o-rz I start 2911

SIäktforskning - fortsättning 2
6 ggr I r 97S kr I tis 9.3o-rz I start 12lB

Handstilsläsning
4 ggr I 1875 kr I mån r3-r5.3o I start 2V1

Forska vidare med dator
S ggr I 18ZS kr I mån g.3o-rz I start z613

.-*;. -,&
'"i{:.. &;

För anmälan och mer information: oB-679 03 70 | www.sv.se/stockholm



Grund At
För dig som vill träna på enkla meningar och

fraseq ställa och besvara enkla frågor.

ro ggr I r 985 kr I fre ro-n.3o I start zz/z
Söderrnalm
Ledare: Lena Lindström

Fortsättning A2
Som Ar men ytterligare träning på att fungera i
sociala sammanhang.

ro ggr I r 985 kr I ons r8-r9.3o I start 1B/2

Södermalm
Ledare: Lena Lindström

Fortsättning A2 del 2
rz ggr I z 385 kr I ons 15-16.3o I start 16/r
Fortsättning A2 del 3
rz ggr I z 385 kr I tis r8-r9.3o I start r5lr

Fortsättning 81 del 1
e ggr I z 385 kr I mån ro-u.3o
start r4/r

Grund Al
ro ggr I r 985 kr I tor ro-u.3o I start 14/2

Södermalm
Ledare: Catalina Arianzen

Spansk litteratur och konversation 82
ro ggr I r o75 kr I tis 9.3o-t I start 1912

östermalms föreningsråd, Valhallav t48
Ledare: Hans-Allan C-arlson

Trädgårdsplanering - grund
6 ggr I z z5o kr I tis r8.3o-zr
startT/2 (ej ll. S)

lör-sön 16-17/z I z oz5 kr I ro-16
Södermalm
Ledare: Lars Myrtner

Kondition och kondiskultur på samma gång!

17/z Gärdetdåochnu

17/3 Fruängen

7/4 Skanstull - I ölens kvarter

SIS Långholmen

9/6 NobeliVinterviken

Samlingsplatser meddelas i kallelsen.
Söndagar enligt ovan I tr eller r3.3o

4zo kr för fem tillfällen, r4o kr/enstaka
tillf?ille, exklusive förtäring. Vid förhin-
der kan en vandring överlåtas till annan
deltagare, men ej sparas.

Un,al av grupper för personer med afasi. I samar-

bete med Afasiföreningen. Medlemmar i Afasiför-

eningen får rabatt, säg ti1l vid anmälan. Anmälan

till Margareta Forselius, o8-679 03 81, margareta.

forselius@sv.se

Språkli9 stimulans
17 ggr | 1 1oo kr I mån r3.r5-r5.3o
start 14/1 | Sabbatsberg
r7 ggr I r roo kr I rnån r3-r5.r5
start 14/1 | Södermalm
\7 ggr I r roo kr I tis ro-rz,r5
start 1S/1 | Hornstull
Lj ggrr I 1 1oo kr I tis r3-r5.r5
startls/l I Hornstull
17 ggr I 1 1oo kr I tor rz.3o-r4.45
starttT/t | östermalm

Språklig stimulans för
finsktalande
8 ggr | 64o kr I tor r3-r5.r5 I start 21/2

Södermalm

Sång och musik
17 ggr l1 1oo kr I ons r3.3o-r5.45
start 16/1 I Sabbatsberg

Teckna och måla
17 ggr I11oo kr I tis o9.3o-u.45
start 1Sl1 | Södermalm
17ggr I 11ookr I ons r3-r5.r5
start16/1 | Söderrnalm

Må bättre med mindfulness
efter stroke
rj Agr I r roo kr I tis g-r5.r5 | start zzl8
Söderrnalrn

Ledare: Jean-Marie le Huche

Franska, avancerad
Repetitionscirkel för dig som behärskar språkel

och vill håIIa liv i kunskaperna.

ro ggr | 85o kr I mån 16-17.3o I start 4/2
Bromrnaplans bibliotek, Klädesvägen rz

Fransk konversation
Vänder sig till dig som har goda baskunskaper i
franska språket.

rz ggr I r 375 kr I tors rz.4o-r4.ro
start 7 lz | östermalms föreningsråd

Vardagsfranska
Vänder sig till dig som har vissa grundkun-

skaper i franska språket men som inte är helt

nybörjare.

rzggr | 1g7Skr I tors 14.25-15.55

statt 7 f2 | östermalms föreningsråd

Lokal på Södermalm.
Ledare: Federico Puggioni

Grund Al del 1

rz ggr | 2 B8S kr I tis ro-fl.3o I start 1Sl1

Fortsättning Al del 2
rz ggr I z 385 kr I mån r8-r9.3o
start 14/1

Fortsättning A1 del 3
rz ggr I z 385 kr I tis 15-16.3o I start r5lr

Fortsättning A2 del 1

rz ggr I z 385 kr I tors r8-r9.3o I start r7/1

För anmälan och mer information: 08-679 03 70 | www.sv.se/stockholm



Vi lever farligare än fÖrr. Det är inte längre så som när Jonas Gardells familj skulle åka iväg på
sommaren, och mamman lät ett fonster stå öppet for katten. Det kan vara bia att få tips om hurman skyddar sina kontokort, och hur gör man med Facebook när någon dör.

f nligt BRÅ har bedrägerier med
I-lsulna konro- eller identitersupp-
gifter ökat med 50 o/o. Deanrra.rd, ",brottslingar fur att handla på nätet el-
ler länsa bankkonton.

Så skyddar du dina kort och din
identitet:
1. I;ämna aldrig ut person-, konro-,

eller kortuppgifter om du fir ett
mail eller telefonsamtal.
Myndigheter och banker frågar
aldrig efter uppgifter på det sättet.

2. Bedragare ftirsöker ändra din
adress ftir am komma åt doku-
ment. Skatteyerket och Adress-
ändring har en tjänst så att din
adress bara kan ändras med hjiilp
av eJegitimation. Se Hemsidor.

3. De flesta banker ger möjligheter
att låsa betalkort ft;r handel med
osd.Lra webbsajter.

Ha inte heller fur mycket pengar
på samma konto.

4. Nar det görs laeditupplysningar
på dig ska kreditupplysningen ske
via brev. Får du ett sådant, och
det inte finns något sl«jl till att
det gjorts en kreditupplysning, är
det tecken på att någon k pridi.,
identitet.

5. Släng inte brev eller bankuppgifter
med personuppgifter utan aft ftirst
strimla eller bränna dem.

6. Ett gott råd från en medlem som
fitt sitt kontokort skimmat, vilket
rydligen kan ske genom en vdska
eller ficka : Kop ett skim-safekort
på t.ex. Clas Ohlsson och lagg
bland korten! (Skimma är ett särt
att göra en ålsk kopia av ett kon-
tokort)

Om du ändå drabbats:
Kontakta foretaget dar det påstås att
du handlat
Polisanmdl lt4ll4

Spärra ditt personnummer på kredit-
upplysnings{tiretagen

Kontrollera dina konton och kontak-
ta banken om du upptäcker något fel
Kontrollera om din adress har änd-
rats på Skatteverket eller på Svensk
Adressändring

Lever du kvar på
sociala mediei?
I början av Facebooktiden kunde
anhöriga få uppmaningar arr graru-
lera den borrgångne på fodelsedagen,
vilker^många ryckre,,ar obehagigt.
Idag finns möjligheter att göra om
sidan till en minnessida, dIr anhö-
riga kan dela minnen eller am avslura
sidan, om man såvill. Man kan kan-
ske själv berätta vad man önskar. I
dag kan man göra insamlingar till ett
välgörande ändamål, och Jet skulle
man kunna göra till någons minne,
eller på minnessidan påminna om
årsdagar och kanske fuieslå att man
tänder ett ljus. A_lla kan kanske inte
rent geografiskt närvara vid begrav-
ningar och minnesdagar. Av a[ä so-
ciala medier är Facebtok störst och
anvdnds av 76 o/o i Sverige, Insta-
gr am 600/o, S napchat 3 B 0/o, Linkedin

30o/o, Twitter 22o/o. Så här ser man
till att de hanteras som du vill:

FACEBOK rekommenderar au du
utser en efterlevande kontaktperson,
som kan hantera kontor. For arr valia
en sådan: Gå till instdllningar, ,rä_[j "
allmänt" och "hanrer" koito". dä,
kan du välja en kontaktperson, som
kan sköta ditt konto näräu gått bort
och göra en minnessida. OÅ du vill
ta bort ett konto: Gå till Facebooks
hjälpcenter, välj " hantera konro,, och
sedan "inaktivera eller ta bort konro,,.
Om du inte är kontaktperson krävs
att du skickar in en dödsattest.

INSTAGRAM Aven detta konto
kan göras om till en minnessida el-
ler tas bort. Man kan inte anmäla en
kontaktperson, utan det krdvs at en
anhorig lämnar in en begdran om art
kontor görs om till minnessida eller
tas bort. Gå till Inshgrams hjälpcen-
ter, välj " sel«eress- och säkerheå...r-
ter", sedan "anmäl något" därefter ,,

andra typer av anmälningar".

T§flTTER En åmiljemedlem el-
ler auktoriserad {iiretridare for den
avlidne kan avaktivera kontot. Du
kontaktar Twitter och berättar vem
du är och vem som avlidit. Efter det
att du kontaktat dem, får du instruk-
tioner For hur du ska gå vidare. Gå rill
hrtps://help. rwitt.r..o t/fo r-s/p ricary

GOOGLE G MAIL För att furbe-
reda meddelanden till betrodd kon-

:*\,.gL till Google accounrs och rryck
"hi;ilp" Iängst ner på sidan. Ki;ka
sedan på-"hanrera dirr Googlekonro',
och därefter " 0m hanreringäv inakti-
va konton". Närstående kan kontakta
Goo.gle direkt och be dem stänga ner
avlidna släktingars konton.

Läs mer på sid 34 - 36i R & Rnr 9
2018 Facebook är vår tids sorgband!

86-årig icke digitaliserad medlem med
sin Dorotelefon och skrivmaskin. Foto
Agneta Liljedaht.

Vera Sundberg
Konsumentombud
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Aus:

SPF Seniorerna Engelbreht Stochho lm
c/o Stig Carbson

Erihsbagsgatan 17
I 14 30 Srochholm

Lokala rabatter 2019
Alla SPF-medlemmar på östermalm

(GÄRDET-DJURGÅRDEN, ENGELBREKT, HEöUG ELEONORA OCh KARI-APLAN)
har rabatt hos dessa företag.

GYNNA DESSA FöRETAG! DE GYNNAR OSSI
Rabatt 20 oÄ

AB C F ÄRGEKON O MI, www.abcfargekonomi.se,
Birger Jarlsgatan 65 , tel. 08 673 70 'l5 ,på lagerförda
varor.
SUNDOWN, Sibyllegatan 38, tel. 070-695 34 30, pä
alla nyproducerade varor.
OGO NLASERN, www.ogonlasern.se,
S:t Eriksgatan 44,tel. 0g-21 94 }O,fax 0g 662 63 g6,
på Epilasik och 10 Vo päRLBlinser.

Rabatt 18 oÄ

F OTKO MF O RZ, www .fotkomfort.se,
odengatan 80-92, tel.0771130 130.

Rabatt 1,5 o/o

JACOBS SKRÄDDERI, Strindbergsgatan 34 B,
te!.08-664 17 20 på all kemtvött och lågt pris på
alla s krcidder iarb e t en.
KLANG MARKET restaurang i Fältöverstenen,
http : //faltoversten.se/ gall eryiklang-market,
tel. 08-121 5O9 92.
KRAFTELE KTRO, www .kraftelektro.se,
Odengatan 23,te1.08 661 Zl Zl,på armaturer.
PRINC E, www.prince.nu, Nybro gatan 9,
tel.08-611 78 88, på ordinarie sortiment.
VAR DAGS RU M,www.vardagsrum.se,
Karlavägen 72 A,tel.0g-663 75 }O,på ordinarie
sortiment.

Rabatt 12 yo

S I B YLLEGATAN S O PTI KER,
www.sibyllegatansoptiker.se, Sibyllegatan 37,
tel.08 660 45 60, på kompletta glasögon.

Rabatt l0 yo

STHLM MATTOR (f.d.City Mattor),
Valhallavä gen l43,tel. 0g-10 M 20.
FREDMANS UR AB,
www.fredmansur.se, Strandvägen 15,
tel. 08-667 44 ffi ,på lagerförda varor, reparationer
enl. överenskommelse.

F O SC H ARTI SAN P ATI S SEM E. http://fosch.se,
Löjtnantsgatan 8, tel.0g 529 000 77.yifår rabatt på
allt exklusive bakelser och tårtor som ej äts på plats
utan tas med hem.
F U IJ I F OTOC ENTER, www.ostermalm.ffc.nu,
Nybrogatan 34,te1.09-663 2226,på allt utom
digitalkameror och telefoni och det vi inte gör själva.
r i*röv en^srENs s Ko & Nyc KELS ERvl c n,
Stora Gången i Fältöversten, tel.0g-663 Zg 90.
Rabatten gäller endast for lagning av skor.
HAI RSTZLI ST G ÄRD ET, w ww .räco.se/hairstyl i st,
Rindögatan Z7,tel.0g-660 33 gL,mån_fre kl 10_13,
på ordinarig pris 150 kr, var femte klippning 100 kr.
AB HELTÅCKANDE MATTOR,
www.heltackandemattor.se, Birger Jarlsgatan 1 15,
tel. 08-23 4170,på ordinarie sortiment.
HATTGALLERI LA VI OLETTE,
Karlavägen 7l,tel.08-660 09 53.
LEKSAKSBORGEN, www.leksaksborgen.
se, Östermalmstorg 2,te1.08-663 % 4;.
LE MU RI A H;ILS O KOSZ, w ww.lemuriawebshop.se,
Nybrogatan 26,tel.0g 660 022I.
OFFICE DEPOT, kontorsmaterial, Grevgatan 3g,
tel.010-458 56 90.
RAGNAR AHLQV I ST, www.ragnarahlqvist.se,
Linndgatan 25,tel.08-667 141O,på möbler m.m.
VILLEROY & B OC H, www.villeroy-boch.se,
Nybrogatan 2t[,tel.0g-661 16 g0.

Rlabatll o/o

FLICKORNA HELIN CAFE (SKANSKA GRUVAN),
Rosendalsvägen l4,tel. 08-664 5l 08. Vi får
rabatten på allt utom alkohol mot uppvisande av
medlemskort.

Observera utt rubutterna är personliga.
De giiller endast den som är SpF-medlem.

Inte familjemedlemmun
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