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ALLT I ETT
När eat n).tt nummer av Engelbrekts-

bladet är ldart, uäffas nfura rappra

medlemmar hemma hos Vera Sund-
berg. På hennes matbord stoppas tid-
ningen plus lösa bilagor i kuven.

Ett grannlaga arbete som fordrar
uthållighet och noggramhet. Tiots
att alla gör sitt bästa har det kint aa
något blivit fel. Inlagor har kommit
på drift.

Ddrför ser tidningen aoaorlunda
ut dennagång. \ gör ett eryeriment
och h:iftar ihop allt som skall med
till en hel ti&ing. Programmet sit-
ter i mitten och l«n rivas ut, och om
man vill kan man vika det, så att det
blir långsmalt som {iirut. Den som

vill kan oclså ria ut reseprogrammet

och Krrrsverl«amheten Mrxenskolans

prograrn. Resten LansLe går i pap-
persLorgen. Eller så vill du ha kvar
tidningen som der :ir.

Om detta visar sig l1.cLat, kommer
i fortsättningen två nummer att se ut
så h:ir, augusti- och deccmbernum-
ret. De rndm ruå l<ommer ar varr

temanummer som tidigar.

Agneta
Liljedahl

Redaldör

INNEHÅLL
På gång i SPF Engelbrekt,
Studieförbundei Vuxenskolans
kursprogram, Reseprogram,
Program Hösten 2017, Konsumeninytt,
Styrelse och funktionärer, Kalendarium

PROGRAM
HOSTEN 2017

Välkommen till våra aktiviteter:
Månadsmöten

Studiebesök Utflykter
Mingel Boule Bridge

Vandringar Resor
Studief örbundet Vuxenskolan

-Gemensamma 
program för

Ostermalms SPF-föreningar
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Rapporter
Det går inte att rapportera om allt som händer inom vår förening, men vera sundberg har
valt ut tre olika tillfällen, som hon funnit extra intressanta. Vi söier alltid kontakt med Våra
läsare för att finna material till tidningen och nya skribenter. Hör gäma av dig!

Putins Ryssland
Tisdagen den 18 apr då stora snii-
flingor s§mde de grönskande pil-
treden irfarn sig fler än vanligt till
måna&möter för att höra Malcolm
Di.relius tala om Putins Rysslard.
Han ltjrsiikrade oss att vår qnsLrach
knappast :ir befogad, då Putin har
störe problem med en ny ung ge-
neracion, som leder protestaktioner
mor Itirtryck, koruption och cen-
sur. Information Er man numcra
från andra kanaler:in rysLa tidningar
och TV Problemen ?ir också stora
med låg nativitet, låg medellivdängd
bland män och oviljan att befolka
stora delar av det vidsträckta Ryss-
lalrd (något som d;iremot inte kine-
ser har något emor). Angrdnsande
stater i siider med deivis muslimsL
befolkning s*iller oclså till belg.m-
mer An Putin hade ett 6nger med
i spelet vid presidenndet i USA
ålrn Dixelius mer iin troligt, då
H. Clinton inte var Putins favorit så-

som r,*r:lde en mycket mer erfaren
och slipad poJitiker

Östermalmsföreningamas
gemensamma månads-
möte den 2 maj
S:rmmanfanningsvis kan man v:ll
påstå sedaa man lyssnat på Göran
Alms intressanta föredrag om Berna-
donernas &ottningar att de var mer
linerata, konstnärliga och mer socialt
intresserade ;in sina mä:n. Desideria

Q,m. Kerl XIV lohan) [iste sedar
hon återviint till k:lla Norden i sitt
eget stora bibliotek bl.a. Fredrika

Bremers Hertha översar cill fralska.
En atrnan drottning som intressera,
de sig för kviinofrågan var Jose6na
(g.m. Oskar I), som verkade för lika
arvsräft För m:in och kvinnor SoEa
(g.m. Oskr II) l;iser fromma skrilcer
men liirvånanwdrt nog även decka,
re. Victoria tar 3000 proffsiga foron
i Eglpten med medsliipar mörklum
och Louise l?iser arbetarlireratur och
en av de ftirsta böckerna om vår ho,
tade narur Kronpdmessan Marga,
reta, mor till prins Eugen, tecknar,
målar och Lalr kalias rar första rräd-
g.årdsarkitek- Deras socia.la intressen
ha lea till Sophiahemmet och Eu-
geniahemmet, och drorning Silvia
fortsätter traditionen med Silvia.syst-
rarna, utbildade fttr demensvåtl

Arkitekturvandring
Den 18 maj var SPF Engelbrekt på
en intressant konst-och arkitektur-
vandring i Hjonhagen och Nora
Djurgår&staden under sakkunnig
iedning av Maie turdersson. Vi
började med hrx från 1920, byggda
ftjr anst; lda vid gasverker, fonsatte
med barnriLehus i fudrisstil till da-
gens mycket varierande hyreshus och
bostads&itter, ritade av många oiika
arkiteltfirmor, bl.a. cn vinrött hus
med vinröda balkonger, design G.
Vlngårdh på torget mcd den roliga
vatterfontänen. Etr iktigr höghus dr
oclså planerat, ritat av det berömda
arkitektparet Herzog & de Meu-
ron. Ferdinand Bobergs gasLlockor
ska vala lo,ar som konserdokal och
kulturcentrum. Heia området :ir
genom*inkt n:ir det giiller miljön

med bl.a. effektiv sop, och ar.falis-
hantering och beratming av alla tr,äd
man planterat. Roligxte hons$erLet
var 'Yardagslivets gang' av Gunilla
Klingberg.

Kommande nummer
Apropå teman - att ha en hobby, el,
ler skall mar kalia det specialintresse
i vår ålder, skulle l«mru vara näta

Men om det blir så återstår atr se.

Jag kanner Ilera som utövar olika
hobbys, men alla är inre medlem,
mar i SPI Engelbrekt. En tecknar
kroki, en alnan broderar, err til]ver-
kar fiskeflugor, en orienterar. Slä,It-
forskning kar man v:il oclaå kalla en
hobbt Karske :{na sig någon åt en
hobby, som ;ir så ovadig att marr inte
hört calas om den.

Vi i redaktionskommift€n :ir mer
:in nfikna. Om nagon av er som iä-
scr detta qmr sig åt nagot speciellt,
dra er inte {iir att höra av er till någon
av ossl Se sista sidan.

Det vore roligare om intressena
6rms bland oss sjdlva.

Agneta Liljedahl

Vera Sundberg
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Ar&l mcllån s?r och sv!
Alla sPI-mdlemar hd 0 % rabat !å

Lcdare Gmn"r Björnwan

Kom igång med din smartphone/An-
droid (t ex Samsung, Sony Eri.rson,
HTC)

isgl 97ä &r I grtrnd sn,bb takt

mån r3-$.3o I dårt !7n
38sr 97a kr le.rndlångsaE rall
tis 9-3o r: stårt 1ol1o ell€. /fl
n6n9.3o 12.o. I st't27i1

Kom igång med din smartphone/
Android (end oORO)

3 sar 97ä tr I tis r r5.jo sfudd skrr rele

Kom igång med din surfplatta/An-
droid (ex samsung, Sony Ericsson,
Hrc)
3qF e75 kr lgrund tis13rs,3olstartloro

rnbrc: cåbricl Etiasso.

vad är Swish/Bank-ID/
Mobilt Bank-ID?
'tt rs 2e/e |435l.lror2€o

xamera och bildhante.ingliPhone
2 *r lTeskr ltoB 13.30-16 siafr 23/11

Kommunikation (Twitter, Instagram)
ris 2vn 575Ir t13.30-16

Lokal på södermalm
Ledarer Elisabeth Landberger

Systemkamerä - nivå 1

4ggr r *9slr ons 1o-12.3o d 1a-2o.3o

Systemkamera - nivå 2

4ggl 1a9slr ons 1o-123o eI ta-2o.3o

Målarlördag med teckning
Lör r6le e4olr lnyb&fods 10-16

Målarlördag med akvar€ll
Lör ra^o leaoh nyb&forts lr{6

Målarlördag med olia & akryl
r,örn/r leaokr nyb & rorts l0{6

Akva.ellgrundkurs
2eBr r 59o l{r lör-sön:-3lr2

Teckning grundkurs
2ggl ls9okr IöFsön f-tlg.1

l-d:reNannaDe ilde

2ssr 159oLr lör-sör:a'!g/1o

Ledde N3lrm Dc wildc

Teckning o.h perspektiv
zg3l r 65ok] rör-siin 3o/e tlo t :o 16

Iidare calriel Eliassor

Kom igång med din Mac

roa 13.3o-r5.4s I strt 14lo

tors roiE.ts | $rt r2lro
4slr ll4eokI lfot§ t E4.15-15.30

aildhänterins för Mac

3 ssr 12e.lc tis 1o,..3o I d*t r4lr

Lcilare: crhicl Eliåsson

Kom igång med din iPhone
3 sisr I q75 kr Erud tisrlliro 16 sr!.r5le
3 ss.lq75kr snnd tis ro 1!.ro i starr 26le

3 sisr le75 kr snnd torero r2.3o lsta(7e

3 srr I e75 kr Å]rbltis13.3616let,rt24lo
3 srr I q7s kr forb lrors ro-12.3o lst,rrZr2

Kom igånq med.tin iPad, grund
3 sgl I q75 kr snnd L ris ro 1!.3o | {å{ 5/e

3 sr.. l qTs kr srud ti§ r.r i]o 16 sl!.l 26le

ssisr l975kr fots ltis 1oj:.3o då 2./ro

Sto.kholms historia:
östermalm, termin 1

Fit c. sbdsdclsrramiixi f.ån rfdus.rdn.der

6 s. I 7es kr I I's f-1s3o I 6tart rcAo
ösrcrnårmsfiireninssrad, varharaväqen r4a

Lcdårc: Chdstin, wenell

Lokal: Alvili§ xultuhus, Gnståslunds!åaen
fia om d annåt ånses)

Qisons
12 ssr 375 kr (slF r»is) fre e;o ro.3o

Leitar€: Enr.ietso}]m

KontaLtpdson fiir sPr pÅ studi.fö$rndct
vrrenskolan Storlholm äI xrirdna wicksell,
vuksaDrhcbtreckkE. tfn: 03 679 03 74, e Dcr:
lataimlicls.I@sns, 2drs: sttrdidii.bundd
vurenskolxn Siocldoln, Box 4j22, 1o2 67 siocknohr.

viktia inlomdion om din anhÄl.nl
on du lrd delta8it i vår rul<sanhd tidisnr .ch/ellE
åreei,iält dis iiU niBon nvråra cii.lrrkomerdtr
autoDarisk rr rå en k.Iehe i börjii av temnreD.
Fairlindon ddclasyniebfonellermejliillK rins
wiclsell omsicndc dlu sä srat dn låt kallelse./

[iir tonpld] ,vb.kninr:$esl.\ se

-dr armåran o, 1 mer -_forraaon: 08 679 0l 70 | www.sv.se/stocl horm



Qigons
Mjukar ulp muskler oc[ leder, rriin{ar ci i atio

ner s.n* iönrätoa toordilation och balans.

lossr eeolrl lorslo-r1€o lstartzr/e
r.d re Anna Holtnstnm

r se.l475Ir «ån 1ele

' Fort§ånnre I ti3 9,3o-1o.3o
rtso sä(a.e2 ti31o.3or1.3o
r,ed.re: Christ€r SöleNl.öm

Nriula, enlrl. o.h gynnrastiska rörelser till mEik

Ledår€: Bårhrc Benstson

Magdans för seniorer nyblforts

]-ednre Jenny LindeBlröm

Från Beethoven och S.hubert till
schumänd och Liszt
Ktrse. omhttar musikms hntoiä under fdstx hiila

ags rsaolr oNto;o4ls t4^o

anhöris tilläldre med demens

7 sgr lr 35o k. Lrislrco-2o
v.annånv.cka srart 2/e

Förarintyg navigationskurs
4ggr 2 97s lr lör-sön *r2l11 och.s-26l11

916 intensir södemnlm
Leda.e Björn Mrll}om

Franskä, avancerad
Relern dds.;kel rör dis som lehii6krr slriket och

r ll,iållili! jrriskaltn,x

loccr l35o k. nån 16-1ruo lstart2äo
BromhaDlåns hihliorelj Klndtsrng€n 12

r{drre: Jcan M!deretsurrr

Fransk konversation
Iardersisrlll d gsomlrrrFodxb,Lsltr +n! ihm-

12 ssr 137str tors 12.4or4.1o I*a 23/e

Östrmårns rör€n inss.åd, !!lhana!äeen :4a

Ledår€: Je.n-llarie le Huche

viindersis till dissom hrr v såsn,ndkunskrperi

lftdsk. srnnllel nred§od lileiir helr nibörjnre.

essr 1137s kr t.rsr4,2s{s.s5 lsdt23/e
Östermllmsfijreningsråd.valhalläiigea4a
I-.iI!.e:Je!n lrårie lc Hucne

Itali€nska Grund Al del 1

10 gsr I I eSs kr iis 1s-16.3o start 3/1o

L€da.er r'ederico Pusgioni

Italienska Fortsättning al del 2
1o ggr llessir lons 15{6.30 l§dt4^o

Ird e: Fe de rico P uEsioni

Bok.irkel i italienska
sssr 1s5o kr I ri! 1o-11.3o

Yarannan reck! start 1oäo

Lcdarc: Fcderico Pnåsioni

Spansk litterätur och konversation B2
DrfiJLl'jk.o önådet..hden Brrdnutisti

lossr loTitrltisq.ro I stat:6/q
ö5t r-"r-. rördinsslåd. vålhala,äsen 4a

Slåktforskning fortsåttning 2
6ffr 1e7s kr nnne,3or2 Lstadrr'i

Handstil§läsning
s sgr I r 37s 1lr I mån 13-r5.3o dafr r3le
2g3r 1e7slc lör-sör 23-2,r/e I ro-ls.3o

Pggrl 25eorf torsl3-15.3o srnnd

en foEliisninssdie n.d Gamn siimc. Fullbokat

Ersxk lediBr phber tan L*inas. ,1löjlist nt siillr

sssr s2s kr olikatid§

THsr 2 4sokr lmnn -20.15

Lilarr: Mahr Hardnd

Ta tas iditt skrivande
sssf, 1gsoki ons13.30-21

srund a-dmuDv€cla stäri 27e

sssr 2:r5okr rör 13rs.3o/16.1s

rorts Y.rannän vtckn stårt 3ole

7agl :45o kI tors4{6.rs

Nyfiken påslåktforskning
orsx/1.25ok 1315.30

ons2.^r l25okr tu 1!.3o

Slåktforskning - grund

Tssr r e75kr tise.sor! shtr9/e
,g31 r e75 kr män 4'15.30 |sta.t6111

Tssr r 975 kr tis 13 r5.3o start/11

slåktforsk.ing fortsåttnirg 1

6 ssr I r e7s kr I tis rl, r5.3o stårt 19/e

6 sgr I r q75 kr I nun e-3o I starr 6/11

433r r:eokr mtur{2.1s lsrrt 25lq

Kom isång med din smartphone

nse.3o{2 nart ro/0 cllo 7/11

Från Rosenberg till Allan Petterson
tuNcn sd cn iil Hi& avo d.n s!.ns\a kor*mEi

m esr 17r k. tm{n {jo 13 slldl8/e

Musiklyssning och konserter

n eer I I 33o kr I n,ån 4 r6.i,o srs.t2l,

) För anmå an och mer lnformation: 08-679 03 70 I www.sv.se/stockholm



Resegruppen Ostermalm Norrmalm
SPF Engelbrekt SPF Gärdet-Djurgården SPF Hedvig Eleonora

SPF Karlaplan SPF Norrmalm

Reseprogram hösten vintern 2017/201 I
Anmälan till samtliga resor: med angivande av adress, telefonnummer, ev. e-postadress och
föreningstillhörighet: På utlandsresorna ska även födelsetid (ååmmdd)angesl
Germund Olinder, oermunc.ma!d@ccmhem se, tel08-667 54 93

Grönsöö slott
Måndagen den 25 september Arrangör Germund Olinder
Avfärd frän Karlaplan kl 09 00, äier cå 16 00

Familjen von Ehrenheims hem på Grönsöö representerar, sin r kedom
och mängsidga sammansättn ng t sammans med husets välbevarade
interiörer, tre sekel åv svenskt konsthantverk och konsth stor a. Dess märk-
lghet igger ocksä i att fortfarande vara en levande del av en sammanhållen
kulturmiljö med slott, park, trädgårdar samt ett aklivt jord- och skogsbrLrk.

Vid ankomsten till Grönsöö får v förrn ddagskaffe med smörgås innan vi
fåren spirtuelloch spännande vsn ng av slottet Vifår också med guideblad
ta del av ivå intressanta utstä lningar "Ärets och I vets högtider på Grönsöö"
och "Joak m Lager - teckningar och målningaa'.

Vi intar därefter en läcker unch innan bussen avgår mot Stockholm
Pris: 695 kr.
I priset ingår: Bussresa, förmiddagskaffe, visfiing av slottet, lvå
utställningar och lunch.

Dalarna med Anders Zorn och Carl Larsson
20 - 21 oktober Program cermund olinder

Teknisk arrangör Delfinbuss AB
Avfärd från Karlaplan kl 08.00, åler nästa dag ca 18.15.

Fredag
Vårt första stopp gör vi vid Värdshuset v d Sala Silvergruva, där vi fär

kaffe och smörgäs.
I den härliga miljön vid Romrneheds ägret .tar vi vår lunch I Resiaurang

Oificerssalongen, innan vi fortsätter vår färd moi Mora.
Vid ankomsten til l\,4ora får vi en gu dad v sning av Zorngärden. Vi gär

därefter några steg över till Zornmuseet med vär dens största samllng av
Zornkonst. Där kan v också se en separat fotoutstä ln ng av fotografen Äke
E:son L ndman

Från Mora kör vi sedan till värt hotel pa Lerda shöjden i Rätlvlk med
vacker utsikt över S ljan Efter ankomslen äter v en trerätters rniddag.

Lö.dåg
Efter frukosten går vår färd ti I Sundborn och Car Larssongården, där vi

hälsas med orden Var vä kommen kära du till Carl Larsson och hans fru". Vi
får en gu dad visning av detta charmigå orörda konstnärshem, präglat av
bäde Cårl och Karin Larsson. Om tiden medger äker vi ocksä bort tili
Sundborns kyrka, där vi pa kyrkogärden kan se famiLjen Larssons grav.

På före detta kaserngården Falun L gger Dalasalen, där vi intar en god
unch itrevlig miljö.

På vägen mot Stockholm svänger v av t ll Måns Ols utvärdshus, vack-.rt
be äget utkanten av Sala, för efterrniddagskaffe med butle.
Pris i dubbelrum: 2 590 kr. Enkelrumstillägg: 250 kr.
I priset ingår: Bussresa, hotell med fiukost, kerätters middag, 2 luncher, 2
kaffemål och entr6er enligt program.

Rigoletto på Operan i Riga
15 - 18 november Program cermund olinder/Tallink silja Line

Verdis opera Rigoletto är särskilt berömd för srna vackra arior, som ger
sångarna tillfälle att brijera. Vi har bra p atser på Rigaoperan, där vi får
avnjuta Lettiska Nationa operans erkänt skick iga sångare och musiker



Riga, sorn nagra ärtionden pä 1600 ta et var Sveriges största stad, är en
mycket vacker stad med över 700 vä lbeva rade jllgend h us. [,,4ycket sevärd är
även "gamla sta n". Riga är Baltikums största stad med över 700 OOO invå-

Vi avreser från Tallink SiLja Terminalen i Värtahamnen med I\,4/S
Romantika. När fadyget har lagt ut intar vi en ivårätlers middag ink usive
vin/ö , varefter vi kan bekanta oss med begivenheterna ombord.

Fö.e landstigningen I Riga äter vi en relä frukost "special", varefter v
går till vär buss. Den tar oss på en två timmars guidad sightseeing med buss
och til fots, som avslutas vrd vårt 4-stjärninga hote I istadens centrum.

I god tid före föreställningen erbjuds en frivrlig tidig trerätters middag på
hotellet till ett pris av 185 kr (exkl.dryck). Obs! måste bestäl as v d bokning
av resan. Vi promenerar därefter c rka 15 minuter Ul Operan. Det gär ocksä
att tillen b llig peng ta en iaxi.

Efter en god frukosl nästa morgon har vidagen fr föregna aktviteter Utl
klockan 14 00, då v blir hämtade och körda t ll det relatrvt nya Jugendmuseet.
Bussen kör oss därefter till fariyget, I\l/S lsabelle, som ska ta oss titlbaka titl
Stockholm.

På återresan äter vi en god buffömlddag ink Lrsive vin/öI, och nästa
morgon fär vi igen irukost "special" nnan vi stioer land i Slockholm.
Pris per person: B2-h).tt (insldes) 2695 kr
Tillägg per person: B1-hytt 500 kr, A2-hytt (utsides) 650 kr, A1-hW 630 kr.
Tillva, (ska beställas vid bokning av resan): trerätters middag på hotellet
före föreställningen 185 kr.
lgrundpriset ingår: Båtresa, B2-hytvdubbelrum, 2,rätters middag med
dryck ombord, 2 specialfrukostar ombo.d, guidad rundtur, operabiliett, Ju-
gendmuseet, transfertill fartyget, buffömiddag med dryck.

lnformation om Riga och Rigoletto
Fredagen den 22 september kl 14.00
Samling i d€n nya Tallink Silja terminalen i Värtahamnen kt 13.45

Välkommen till ett resemöte ombord pa M/S Silja Serenade (båten
lgger ihamn) om var operaresa tilRiga.
Föranmälan tili Germund Olinder (se nedan) senast den 12 september.

Thailand
11 - 24 tebruari 2018 A.rangör CK:s Resor AB

Vi repriserar denna omtyckla resa til Thailands genuina pärja, bad-
paradiset l\,4ae Phim, med intressanta utflykier och rned möjighet tit fdr-
ängning i6 elier 12 dagar. Christeroch Thomas, våra reseledare guidaross
med stor entusiasm i I\,4ae Phim och pä utflykterna.

I produktbladet eller på www.cksresor.se kan du läsa bl.a orn I\,lae Phirn,
det storå antalet ulfärder,m.m som ngår i priset.och som gör denna resa
mycket prisvärd.

Tack vare att många thalländare sjä va tllbringar sina weekends och
semeslrar här är prisnivän ca 30 % lägre jämfört med "charterorterna i Thai-
land.

l/lae Phim är eit uimärkt resmål för dig som vll ha en avkopptande
semester med god mat, intressanta utfärder sköna bad, härlig massage och
vänlg atmosfär.

Läs mera i det fylliga separata produktbladet.

Obsl Anmälan senast den 15 november till Germund Olinder
Ae.]]]1trrlq{au!@!all!l}ll.se, tel 667 54 93

rL:--:'.:--:r*

"å.1':';

*.;1,:-

Pris pe. person 19 985 kr
(ordinarie pris 21 985 kr)
Förlängninspriset för 6 eller 12
nätter är endast 3 900 kr per
person resp. 7 600 kr inkl. frukost
och middag (+ de 450kr extra
som Finnair debiterar för annat
hemresedatum)
Enkelrumstilläqg 2 400 kr och
vid förlängning enliot ovan 3 600
kr resp. 4 800 kr.
I priset ingår: Se produktbladet.

Anmälan till samtliga resor: med angivande av adress, telefonnummer, ev. e-postadress och
föreningstillhörighet: På utlandsresorna ska även födelsetid (ååmmdd) angesi
Germund OIinder, ggIMUIE-DAU!@!SI4|9{LCC, te, 08-667 54 93



KALENDARIUM

14.00 Månadsmöte

10.30
14.00

14.00
10.10

14.00

14.00
10.00

15.00

r 0.30
14.00

10.30
12.00
10.00
10.00
10.00
13.00

13.00
14.00

10.30

Hdmta alltid mer infotmation i
Engelbrektsbladet ellet på

SPF Engelbrekts Hemsida.
www.spfseniorerna.se/engelbrekrsrockirolm

/^ l1 !-
SENIORERNA
t-,,, I !

Avd 607

Välkommen till våra aktiviteten
Månadsmöten
Studiebesök

Mingel Boule Bridge
Vandringar

Gemensamma program för
Östermalms SPF-föreningar

Kalendarium

Engelbrekt
Bankgiro 268-6244Augusti

22 tisdag

September
6 onsdag

15 fiedag
19 tisdag

20 onsdag

26 tisdag

Oktober
3 tisdag

4 onsdag

5 torsdag
1B onsdag

31 tisdag

November
1 onsdag

1 onsdag

7 tisdag

13 rnåndag

15 onsdag

16 torsdag

20 måndag
28 tisdag

29 onsdag

December
12 tisdag

Vlrrdring
Studiebesök

Månadsmöte
Vandring
Studiebesök

Studiebesök

Vandring
Cafd Opera
Vandring
Månaclsmöte

Vandring
Studiebesök

Seniordagen

Event 2017
Vandring
Studiebesök

Studiebesök

Månadsmöte
Vandring

PROGRAM
HOSTEN 2017

13.00 Jullunch



Gemensamt för
SPF Ostermalm

Pubträffar
Onsdagarta dcn 13/9, 4/10, 8/11 och 6/12
k1. 15.00 påThc Londoncr, (-rrlavagcn 52 54.

Träffpunkt SPF på Caf6 Opera.
V:ilkommen dll Caf-d Opera torsdagen den 5/10
rnellan kl. 15.00 och 17.00.

Srockholmsdistril<ter bjuder in rill underhållning
och etr glas vin. Entrd 100 kronor

Dansträffar
Fredagar kl. 13.00 16.00. Smrt E/9.

S:illskåpsdxns på Föreningsrådet,
Fältöversten, Valhallavägen 1 48.

Lntri 100 konor inkl. kaffe och bröd.

Datasupport
Onsd:rgar kl. 10.00 1 1.00 p:'r

Östcrmrlms Ribln*r:k.
Valha1lavägcn 146, 2 tr
Kostnadsfri hjalp mcd inrcrncr, E post,
E-bockcr m.m. Ring och boka tid tfn 508 307 30.

Gymnastik (:iven herrar :ir v:ilkornna)
Totsdagar kl. 09.00-10.00. Stan 7/9.
Motionscentrum Garnisionen.
Karlavägen 100.

I-edare t-ilian Roslund, tln767 0977.
Kosrnird 500 kronor

Promenader/stavgång
I i'd ,grr Ll. lu.uU. s.rnl.rS 'iJ O. ,,r'r.ui,'r'.
St3( l9/9.
TorscLag:rr kl. 10.00. Samling vid Djurgårdsbron.
Stxrt 2119.

Lcdare: Ingegcrd Verncrsson, tfn 070 7J6 57 00.

Teater
Gcnom Monica tlahlin han du köpa biljcttcr ti1l

Statlstcatcrn, Dramatcn, Folkopcrat och Opcran på

ctt cnkclt sätt och ncd viss rabatt. Erbjudandcn cn-
dastlia e-post. Maila exmid@swipncr.sc och rala om
vem du är, vilken östcrmJmsforcnhg du :ir ncdlcrn
i och atr du vill ha teatererbjudanden. Hon skrivcL

sen om hur det går till etc. till dcn sorl anmäicl sig

Äldre direkt
Rnrg 08-80 65 65 och du Lomrner rill cn person sotr
iir Itunnig inom äldreomsorgen och du får sar direkr.

Brottsofleriouren
I{os Brottsollerlouren kan alla som råkat illa ut för
brott kosrnadsliirr lå hjälp, rfn 0200-21 20I9,

SL:s trygghetsnummer
I l:ir kan man ringa niir som hekt pir dvgnet om man
känner sig otrygg i resander inom kollektivtrafiken i
Sro.kholms l;in. iln 020-l20 25 25.

Mobila äldreteamet på östermalm
Ring 0E 508 10 924 eller 08-508 10 998 för väg

lcdning och rirdgivning i frågor som rör omsorg och
omr'årdnad.

Seniordagen
'f isdag den 3 november kl. 10.00-16.00
V:ilkornna rill Seniordagen på Österm:1m.
Ytrerligare int'iLnation kotrmcL scnaLc.

Event 2017 på lntiman
Mirnd.rg den l3 november kl. 10.00-17.00

SPF Stockholmsdistriktet bjuder in rill en hel dag

mcd inform:uion, löredrag och underhållning. Carl

Jan Grarqvist, Bodillönsson och Lill Lindfors med

Inform:rtion om pris och aomälan kocrmer i slutet
ar. augusti i Distriktsbladct.

SPF-väntjänst på östermalm
Seniorer hjälper seniorer - kosrnadslritt
föreningen Sl']F-Vänrjänsr på Österm,Jm :ir en ideell
'örening. Dir dr:s..r de 1ra .l'l . ö-er ir e"J r pl
Östermalm med ledsagning (ti1l sjukhus. Lä1.,are, for-
vård, frisör, klädinl<öp, kukurella samm,mh,ug m.m.)
Vi följer också rned på promenad. liser hogt i hem

och på äldreboenden samt dekar i bihliorekens pro-

iekt "Boken komraer".

Behatrr du hi;ilp elkr /eiinner du någon son behörcr

hjäb.
Konrakra Kaisa Nord, 08-783 67 6i, nåndag lredag
kl. 10.00,12.00.
Den som hj:i1per dig har genomgån en grundlig-
gande endagsurbildnnrg och har 11srnadsplikt.

Har du a vunl öwr att hjäl?,t d dtu?

V:intj:insten bvgger på fiivilliga insarser. Ert hund-
rrrcdl. nrr"r:r "t<'i'- \,:lpare rre.r r:

bchöver fler. för nvtillkomna anordna.s uthildning
ocir som medlem i SPF är du olyckfallsförs:ikrad när

du gör iNrtser inom V:inrjänsten.
Du $m :ir in.resserad. konakta Kaisa Nord. Du be-

stämmer själv hur olra och med vad du vi1l göra cn

insats,



Månadsmöten Studiebesök
\-åra månadsrnören ägcr rurn på Cafi Utsiktcn, Rehns

garån 10, 6 rr. hiss, (hömcr l{chnsgatan/l.untmakarga
tan). BLLss,rrna 2, ,1 oc.h 72 til] Stadsbibliorckcr, samt
T'banan till station Rådm.rnsgatan, uppgång Handcls-
hlgskolan/Sveav,igen.

oBs!
För planeringens skull vill vi ha dnr anm:ilan rill
månadsmötena senast måndag fbrmiddag. Ring elier

mcjla Anna I-ena Gilgen, tln 073-708 41 53 /
arnalcna.giLgcn@comhcm.se eller Mona f)hnGldt,
*i 073-092 66 65 / rnona.ohnfeldt@relircom

lisdag den 22 augusti [1. 1,1.00

GERMUND OLINDER
Picassos sju fruar
Vad hetre de? \'ar han vcrkligcn gift med alla? Det
och ml,cker mer får vi vcra. Germund Olinder har

sruderat den store rnålarcns lir'.

'llsdag den-19 scptembcr kl. 14.00

OLLE WASTBERG, f.d. kulturråd i New
York, publicist och samhällsdebattör
Donald Trumps Amerika. Vad händer nu?
Olle \(äsrberg analyserar Ligct och rapporrerar om
den senasre hrndelseutvecklingen.

Tisdag den 31 oktober k1,.14.00
MARGABETA WEBSALL, författare och
fil. dr i litteraturvetenskap
berättar om födattarparet Maj Sjövall och
Per Wahlöö.
Tillsammans lorärtade de rio kriminalromancr, cn

om året, med Martin Beck som huvudperson.

Tisdag den 28 november kl. 14.00
BIRGER ERIKSSON, radioiournalist
Botswana - en diamant i Afrika
Bomwana var vid självständigheren 1966 ert ar. de

f:rttig$te l:inderna i världen. Tacl< vare rika diarnrnr-

fi,ndigheter och fungerande demokrati har B"r...."n"
un-ccklats till ctt ncdclinkomstland.

Tisdag den 12 december kl. 13.00

JULLUNCH
lullunch på Eriksbcrgs Festvåningar i Timmenn:Lns-
oLrlcns Hus, Eriksbcrgsgatan 174.
Kostnad:350 kroror för SPF Lngelbrekts rnedlem-

mar, lilr clvriga 600 kronor. Anmälan är bindande
och görs dll,{lrna Lcna Gilgcn tfn 073-708 41 53.
Satt därcher in bcloppct på bankgiro 268 6244 med

namn på dcltagarcn så anmiilan Lrlir giltig. Sista an-

mlilningsdag är risdag dcr 28 novemlrer.

Fredag den I5 scptcmbcr k1. 14.00

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Visning av konst och arkitektur på Cam-
pus och ien del byggnader på Universi-
tetsområdet
(uppföljniog av ftirra årets visning).
Rcsvag: T bana till Universitetet.
Samling: 13.30 ovanlör trappan urarför 'l'-banesta-

tionen (vi ska sen gå rill Srudenthuset där guiden
v:intar).
Kostnad: 100 konor.
Bindande anmälan tili Mona Öhnfeldr,
tfn 073 092 66 65 sen?st I september.

f isclag 26 scptcmbcr ld. 14.00
STOCKHOLMS MOSKE
K,p,llgrrrJ lu. Björn' l ridgird. f brnagrör'.r
liljen ril1 Mcdborearplatsen.
Guidad visning c:a I timme. Man tar av sig skoma
vid ingångcn (hcltäckande matta) och L,ör ha kläder

sorn räcker bcn och armrr.
Kosorad: 50 honor.
Samling: vid nrgångcn ti11 Moskin
Bindande anrn an till Eva Obcrgcr,
eva.oberger@gmail.con ellcr rhr 070 660 41 49
(tel sr-ar) senasr 20 seprember.

Arrangör SPF Hcdvig Elconora.

Tisdag 3 oktober kl. 14.00

OLLE OLSSON HAGALUND-MUSEET
Spetsgatan 2, Hagalund
Irn.r Ul-on lerrer', dorrer r'll Olle Ol"or, rr','
nuseet och iiven en lilrn om OIle Olsson.
Färdväg: Russ 515 från Odenplan till hpl Kolonn-
viigen (efter Hirga Norra), 5 min. slq,kad promenad
ti1l muscct.
SanJing: 13.45 uunlör museet.

Kostnad: 150 kronor + 50 konor för den som vill
ha kalIe.
Bindande amn:ilan till Charlottc Chatillon'iIin
bergh, tfir 070-660 52 29 scnast 26 september.

Onsdag 1 novcmbcr L1. 12.00
AULA MEDICA, Karolinska lnstitutet
Nobelsv:§ 6, Solna
Färdväg: Buss 3 ei1cr 77 lrån St. Lriksplan till hpl
Thora-r.

Samlingr Vid husshållplats Thorax [1. 11.45.
KosLnad: 120 loonor.
Bindande anm an till Kickan Lricsson,

tfll 070-274 88 52 scDast 24 oktober.



'forsdag I6 rovember i<I. 13.00
MÅLERIYRKETS MUsEUM
ör.tIn[q rvg:rr-| t r t .b.rIlr /rrl, r.däm-n)
Kostnad: 50 kronor.
Samling: I2.45 på gårdsplaren utanför dct vacka
gula huset.

Binclande anmiilan tiil GretaJansson, tln 646 43 81
sedasr 9 november.

Måndag dcn 20 novembcr kI. 13.00
CASINO COSMOPOL
Kungsgatan 6! (inti1l C)scarsreatem)
Visning av casinot, c:a en rimmc. De som r.ill stan-
nar på lunch.
Kosmad: Enbart visning 100 kronor, visning plus
lunch 195 kronor.
Anmälan till Ev.r Ilolmsrinn holnstrlr.eva@gmail.corr
ello rfir 0/0 376 92 39 (d srar) senasr t5 novimber Ar
nngör Hedvig Eleonora.

oBs!
Studicbesök misre avbokas scnast trc dagar före, an
nars måste vi debitcra dig.

Höstvandringar
Å1la vandringar :ir ungelär 5 kin lärga. Tåg gäma med

'rara. 'irl heho' b-"ddu. V:-;i.k mcdrape, om in.
elibesök mges. Vid fragor rtng Charlotte öZO 660 5Z
29, Siv 08-21 95 75 eller Llla 070,664 39 29.

Onsdag 6 september

Farsta strand-Fagersjö
Mötesplats: T banestation Farsra strand uranlör
spärrarna ki.10.30.

Onsdag 20 seprelrber

Kottlasjön runt
Mötcsplars: Lidingöbanans tågperrong kl. 10.10.

Onsdag 4 oktober

Runt Flatensjön
Mötesplars: T-hanestarion Gullmarsplan utanftir
spärrårna kl. 10.00.

Olsdag 18 okrober

Vreten-Ulvsundasjön
M.ire.pl.,..: Vrercn. -1.,n.-,ar'un rarrlontlr r.,r na
k1. 10.10 (81å linjcn).

Onsdag 1 novembcr

Liljansskogen-H usarviken
Mötesplats, C)stra Sration kl. 10.J0.

Onsdag 15 november

Sticklinge-Bosön
Mötcsplam: Ropsrens T-banesrarion nedrnför rull
trappan kl. 10.00.

C)nsdag 29 november

Råstasjön.Lötsjön
Möresplats: T-banesrarion 

^\äckosen uta[l'ör sp:ir-
rarna. ld. 10.30. Calebesök.

Vi samarbetar med Studieför-
bundet Vuxenskolan både beträf-
fande månadsmöten och studie-
besök.

Torsdagsmingel
V:ilkomna på torsdagar k1.15.00 arr ta cn kopp te,
ett gias vin eller ö1 och Lrmgås mcd medlcmmar från
SPF:s österrnalmsft;ren ingar: Start 2418.
ll.rr.: llorctl s..,rdi, |-,lrL. t,rrh'trger rJ.

Boule
Mhndagar [1. 13.00-15.00 (samling 12.45) spelu vi
boulc i Liljeholmshallen, Mejerivägen 4, 450 m från
Trbanestation Liljcholmcn. Sert 18/9.
För mer information ring Inga Rule,
Lln 656 30 20.

Bridge
\4ird1g., U. ).uu t..u0 .ueld, 'i ihridg. ,\:1, t".
kal på Döbelnsgaran 95. Start 4/9. Fcir mer inl'orma-
rion ring Bertil Dahlberg tft 070 535 93 ,14.



..' r^i.,- Thailand 11 -24 februari
åer.rrbnÄÄr.ra 2018
\.-,, ! I spF Resegruppen CK.t (rsor

Ostermalm Norrmalm
Med Christer Kullberg som reseledare

Vi upprepar denna omtyckta resa till Thailands genuina pärla, badpara-
diset Mae Phim, med intressanta utflykter och med möjlighet till för-
Iängning i6 eller 12 dagar. Christer och Thomas, våra reseledare, guidar
oss med stor entusiasm i Mae Phim och på de spännande utflykterna.

Preliminär[ program:
Dag 1

Vi avreserfrån Arlanda med Finnairs Akbus via Helsing-
fors. Flygtiden till Helsingfors är ca en timma och där-
ifrån till Bangkok ca I timmar och under flygningen sec
veras dels middaq och dels frukost. OBS att inte bara
maten utan även drycker är gralis.

Oag2
Vi landar tidigt på morqonen lokal tid (sex timmars
tidsskillnad) och efter passering av passkontrollen tar
vår buss och reseledare oss till I\,4ae Phim, det iar ca två
timmar plus en bensträckare. Når vi kommer dit gör vi
iörst en kort o.ienteringstur innan vi bjuds på lunch på
hotellet.
Kanske vill ni redan nu ta ert första dopp i vad som
anses vara Thailands renaste badvatten innan vi äter
vår välkomstmlddag vid hotellets pool.

Dag 3 och framåt
I Mae Phim slappnar man av från vardagen, här
existerar inte ordet shess. De stoaa upplevelserna är att
åka med på utfärderna, bada i det kristallklara vattnet,
få massage och ta promenader utmed den milslånga
stranden. I resans pris ingår Ae tillfällen med hel-
kroppsmassage å en timma där niefter den första själv
väljer vilka dagar nivill ha oe två resterande.

Resans sista dag:
Tidig avresa från Mae Phim, ankomsiArlanda 16.10.

I resans pris ingår att vi en dag gör en ca tre timmar

lång utfärd till Rayong akvarium - etl projekt från det
Thailändska kungaparet som visa. dju.livet under ytan i

den del av Siamviken vi befinner oss samt ger en
'Tristad' åt ukotningshotade sköldpaddsarter. På väg
iillbaka mot Mae Phim besöker viockså ett tempelsom
"vaktas'av en flock - snälla - apor.

Övriga utfärder som ingår i resans pris i IVae Phim
med reseledaren och/eller lokalguiden är följande (läs
mer om dem samt om exlrautfärden till Koh Samet
genom att klicka på länken !444rc!sIC99!seUJEssO:
Halvdags naturutfärd tili en handelsträdgård med bl.a.
orchid6försäljning, en riktigt genuin fiskeby, ftrae Phims
"Lilla Venedig" m.m.
Halvdags shopping. och middagsutfärd till
shoppingcentra i staden Rayong och den unika
regnskogsrestaurangen Tamnanpar (www.tamnanoar-
ravonq.com)
Halvdagsutfärd tillen enorm frukt-och orkid6od,ing där
vi guidas runt samt får åta så mycket frukt vi orkar.
Eftermiddagsutfärd till en genuin lokal marknad.
Kvällsutfärd till en flod där vi åker båi med middag
ombord samt upplever "skädespelet" med Eldflugor.

Valula: 100 Bath = ca 25 SEK.

Vårt hotell:
Hotellet har en rejält stor trädgård och ligger direkt vid
stranden och har restaurang, pool, mm. Rummen är
enkla men välutrustade, alla rum har balkong,
dusch/wc, hårtork, vattenkokare, kaffe/tepåsar, lu{tkon-
d;tionerinq, ry och kylskåp.



Vad är Mae Phim? Jo, Mae Phim ä. ett Mecka för
Iisk- och skaldjursälskare med härliga bad och
spännande utflyktsmöjligheter.

Mae Phim är en liten genuin fiskeort som ligger utmed
Rayong Beach, en flera m I lång strand på ösira sldan
av Siamviken och där en västerlänning - farang - så sent
sorn 2005 väckte uppmärksamhet. ll\,4ae Phim finns
fortfarande knappt någon utländsk turism förutom det
'ålål <ve'9"a son 

^öpt 
räge_hei e ler hus nå'.

Mae Phim är Bangkokbornas badparadis och här
upplever man det äkla Thailand med en skön och
avstressande atmosfär, tllL sklllnad frän högljudda och
kommersiella charterorter som ex.vis Phuket.
Mae Phim passar bäst för den son vill uppleva lokalt
thaiiändskt vardagsliv samtidigt sorn man har en av
kopplande semester.
Denna del av Tharland är mest känd för sna ånga,
vackra och nästan helt folktomnra stränder. Det är
absolut ingen risk ati man ska trängas med andra
eftersom slranden är så lång. Härflnns inte he er några
strandförsäljare och högljudda barer.
I Mae Phim finns ca 60 små familjeägda restauranger
sida vid sida mellan stranden och strandvägen och
utmed denna finns också flera kaf6er, små butrker av
olika slag, uttagsautomater mm.

Prisnivå
Tacl !are a'L,na.ga Ll-aiä.dare själva rilbr;,1gar si-å
weekends och semestrar här är prisnivån ca 30 %
ägre jämfört med "charterorterna" i Thalland.

oBs!
Anmälan med adress, telefonnummer,
mejladress och födelsetid samt
föreningstillhörighet senast den I 5
november till
Geamund Olinder
qermund.maud(Acomhem.se
Tel. 08-667 54 93

Klädinköp
Ni kan tll verkLigt lågt pris sy upp sävä dam- som
herrkläder hos en skräddare inte långt Jrån [,lae Ph m.
Ex,v s ät Chr ster sy upp en kostym I kashm rul sarat
tre sidenskjortor för endasi 8.000 Balh : mars 2014.
Marknaden l\lae Phim skiljer sig väsentlEi fi.n de
större städernas. Här dignar lnte borden av piraikcpi..
å/ ( oclor e,ler k äoer. stäletärdetbvbo )o1 ra.:_
det man behöver för det vardagliga livet sorn mat. fruk!
verktyg mm, Det är en sann upplevelse att strosa
omkrlng på det lila marknadsområdet och känna att det
här är en genuin thai ändsk marknad.
Klimatet i l\,4ae Phim är betydligt skönare än isödra
Thailand, ex.vis Phuketomrädet. I\,4ae Phim ligger ca 50
m I längre norrut från ekvatorn än Phuket vilket gör att
man härslipperden ofta olidliga hetta och fuktighet som
råder i Phuketorrrådet Dessutom blåser det nästan
ständlgt en sköni sva kande havsbris l\,{ae Phim.
Klimatet är bra hela äret om och även under regn
peroden är det oftast so igt och altd varmt Det
förekommer självkiart regnskurar men sälan sådana
ovädersom man kan få uppleva isödra Thailand-
lllassage ingår i vårt pris med tre ti lfäl en ä ca en timme
o.h r (dr v;ljd nella^ Thdi .le- ol.e'ras<äge.
Det som lnte fnns i l\,4ae Phim är charterturism.
"fickbarer", höga prser ("alt'är billgare här än på
charterorter), efterhängsna försäljare mm. Här härskar
Lugnet.
lvlae Phim är m.a.o. ett utmärkt resmål för dig som
vill koppla av med god mat, sköna bad, härlig
massage och spännande utfärder,

Pris per per person i dubbelrum 19 985i (ordinarie pris 21 985:.)
Förlängnangspriset tör Werligare 6 eller 12 nätter är endast 3 g0oi/person resp 7 600:- (+de 450 kr extra som
Finnair debiterar föa annat hemresedatum på f{ygbiljetter än det "ordiitarie") och det inkluderar 6 resp. '12 nätter,
frukost, middag varje kväll samt transfer till Bangkoks flygplats.
Enkelrumstillägget är2.400i och vid förlängning 3.600:- resp. 4.800:- (på holellen finns inga enkelrum, den
som bokar enkelrum får eti dubbelrum för eget bruk).

I priset ingår allt detta: Flyg Ur inkl. alla per den 13/1 -15 kända skatter och avgifter, Transfer med egen buss Vr
flygplatsen hotellel, Boende på hotell P.incess, Enkel frukost, ibland som buffå, Välkomstirukosl,lunch vid
ankomsten till Mae Phim dag 2, 12 middagar (18 vid förlångning) i N,lae Phim på olika lokala restauranger och
hotellet, Tre helkroppsmassage å ca en timma, AIla ovan nåmnda utfärder (värde ca 2 00O SEK beroende på kurs),
Christers och/eller svensktalande Iokalguides tjänsier fr.o.m. ankomsten till Bangkoks fiygplats, Och sist men inte
minst, all dricks under måltider och utfärder.

Preliminära flygtider (lokala tider)
Utresa

Avr. Arlanda 13.00
Avr. Helslngfors 16.40
Ank. Bangkok 07.25

Hemresa
Avr. Bangkok 09 05

Ank. Helslngfors 15.15
Ank Aranda 1610
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2g3f, 2o2sr{r rör-sön fljrx I 10-16

Beskårning av träd och buskar
sön22/ro 8es *r n{5lR.onm,

Bergiänska trädgården
- en kvållsvandring
ris22/3 5e5lrI 13-zo€o I Bersiånska

TAKK/Teckenkommunikation/
stödtecken nybörja.€ grun.l steg 1

6 eisr l19ao kI mån173o-2o.3o

3§!I 1630lr loft 13/ej nlo,2!/x q-$
6Esr I r 93o r{r lbrr.3o 16.30

3s{F|21eok | 6ön 24le,15^o. e/r1

t*,
I ltoKus p0 annortga

- den 20 september
I sama$ete med Anhörigprojeket
(AllnänDå ärvsfbnden) inbjBder
Vuemkolan anhöriga och intrcs-
serade till en efiermiddas mcd
möten och intressanta §amtal som
uppmärksammar anhörigas livssi

o6dag 2ol9 16-19

På Tjithovsgatan 6

I

sanliresDlats mcililcls i kat1el!6.

Kondition och hondiskultu. pl sa'nmå gå.sl

2r3 IVr4ö *nh C, lil!å'4resii och

17e Häuodbergei Or colGnsama,

rs/io Norta Djr sllll]ssaden

:42 Bksieholmen, dess hisbrir och

Snnriacar €nrist ovm L r clld l33o
39okrfiirfe tilläUc!, 13o lirffiraka tilfäl-

1id förhinite. !e a r?ndrinE öyslåras l;rl
anna' .rerbjl@, me ej aalä.

l-oLal: Riosrafen vido.i,. Pris itrIhsiw karfe

Den iaparska kulturen - från haiku

rölj nEd på en lisucll ma s.!on denjrpånska kul

iuxkaren fiån 6ooralet iiI daseN JåD.n. xonr

emllera vid znb dhi§iskr kådEårdar,lÄr känn, de

mjura sid.r.a hos sanmjema ocn beltanta dle med

h.iku Doasi. Du får också se de nJa koasrs.rsnn,sarnå

soh gj.its »ot avfoll<nins på 6ar i Japanska inl,nds

hNei s lramiidcns a*itekttr {h
don§kulinm i Tökyo. n4en Fredril$son, delägare

vä' ldens Reso. och i nån€a tu bos

dis genom dcn slcciellaid6vå dsonJ.D,nlo.k

onsdås 22/11 | 22o lr I r.oo-ca 15.00

Äntarktis, Sydgeorgien och Svalbard
Ania ns, dm sjmdc hontinentn,liimnår inre ens den

m6terfamevä §rscn:ftnoberö .IdeuaiDjesrii

tistål &ka!, mcd sisantiska slaciiirer, berÅ§kedjor

mh *ikkntptedc nbcB, hor nda ader rv siihr, rn'a
dDi mh 131. Ösmppc! $albad iir en äv rårldens

nd $oElasla yildma*e. riilgelbergen sjnder aY lil
\:lllr§a srufar och hushr !i §riinderna o.h vdåt

siksr efb. Lda, mcda Ärkis konun& isliörner, m,

lesäilsti uDdrar iio isama. ole cdlsson, f d lnmre

mh suide hos ?ola{nest, beiittar och vlsar biklei

orsd46^2 I 22o*r ls,oo{ars.oo

hkål: Biosråfot victo ä. Pris inu@lve kaffe

ciimnsrålile, §eipedasog ochnj at e,be.iiträr

om si ren 1)å k olpen son dm spcslah i lon$en sedrD

dtihen och rran, till idas. Aniihc.s ideal som priiglal

både Lonser och dei nEdicimka rctcNkapen. under

rgoo r alel h, r kburer desuton blivit eti konstnä r
ligt todskåpi s.k.l.dyatundcr1960-o.h 70 t.lel

Onsdås4/ro !2oh 13-ca ts

När molnen skinsras - En filmdoku-
nentär om UIla Billquist
Beräuelsen om rrh Bilquin, son rar kriBsåiens nest

}eröddr rö* i s\€isc, är ct Lainmade eo idLe be

iirars ridigåre. starka intcsftr vdhade Iör att liigså

''lo.lel Då" hennls cfr.rnälc n& non bs snr lir mitt i

he, ön, m.lscn. zo år cftd hennes död g Lass.zack

Djdeården ftå.qiusår&bsn

Måndas4/g I 25okr 13,30-15

Teto Länss m.il rtuet upp i nöjdo
Fred.s 2el9 | q5o LT | 4.3o-§

HåseD, Sftnd - I;nss m€d M:ilarens

Måndag3o/lo L 25ok | 4.30-15

s2hfing§plrts medderas i tållelsd.

stuckatörens våning
!t spehtakuliid bol8erligt hem i slntei av 18oo{ald.

ormmenibildnuggrre Alel Notnris vÅnnrs pä Nor-

m,lm är uMychad ned stuckatrr sllvlil utviidisi

son iNändis. Hiir visad e li upnsiny*.ski.*l8hd

Tisdas rc/lo I zso kr | 4,5

Nyfiken på Buddhismen?
!fr bcsdk på stockhol,§ Duddhistent.r !å sddo-

naln. vad nI sr( nd läsCande riir buddhismn? vad

Tisdas4/1r 2sorr lra 15.ro

För anmälan och mer inrormalion: 08-679 03 70 I www.sv.se/stockho m 3



rissoi er djL,0dlknins lrland å*ivdoknmcnt, lbtosra

rie, o.L !s n,lå skivi Npehnrsnr 1ör at ldrijha ta rdä
Dl1våd $D es.dligor hä c. trt spinnmdcknninal

dnma med den iidens h:indisar bland ahtinmr.
'lolsdasr2/ro | 25o kr la-ca16
Reei/n,anus: råssczad.nsson

Ingen kultur utan salt - en resa i

ir§altadlaördtblienmumien o lamonisk id ncl<

kropper .it 1åns:t saltbad. D.i mmcBka hdtd ur
ensskhisto aochnsksåsmsodpåvdmrnsbo«1.

Såltds he§delsc i d. som rclisioncma var *or och

krkans påbnd \å. shrnsa. saltuonolDlet srode
sbden venedis till o nornak i dsba ncdclhrver.

s,ltsk,iteniftank kcl<annavaritnlprinnclseniill

den n?nska rsoltrtiorm. cadhis saltnäsch ledde

him till Indiens självs§re. Lirb sali Dsci sonvi

kin vara ubn IInr servi Iri dei idas? [onst]ristoik{
Len3 qijberg bjuder d salb läclshcio.

onsd,sÅlo 25otr 4-ca tF

rove Jänssor - iåmnsammal med

urmlisoligcn
h r1r gsmDar nä. rinlånd §.k sin slahiändislet

mei be,nrteken om hennas liv:ir o&så b.dttclscn om

f_iilaid ('iset, srise, T.ve. Åiorde mig iill sason§:ir

tre J,s ville bot frln i11t det hcmska omkdns o$.

till $.km beutdsd som bijrrr 'D.i kr cn sins ..'

F iln Finhnd k.nnns ocksä stins B:iclftitm, liitcm

lrvetare och tidig,E knituredati& pä dm scnsk

sDråkigår ion YLn i nnland, som lrjuds på cn po'
n o.hncDncs vii d

onsdae:5/o l22okr 113 cr 15

Ve.redigbi€nnalen och Do.umenta
cöR n St åhks E lhx ioner och k Dmcntarcr InDs

lons{Lietrn.len i venedig. spliftåt. Idist, oovcxlid-

list ii.dl del L,ästå tillriilla son nDs idr dcn soE

vilsevrrsidnidskoNtei bennE sisl Han har odså

Iesölil Docune.ti;e.avvl denss6rnaff;ilbins:

.rrörs nti.l, kor*. Dm hälls mfr ftd. år i Kösel,
'lysudd, o.h anoiniades linrb gå.scn 195s ay nåta-

rm och rhrdemiptulessotu ArioLd node. Ubirlnins

en påsll rlftid under Lood,sår

onsilas 2el11 | 22o kr L r cå 15

Meilrcrkande Ånn Krtulin H€d'nårk (sång),

Erik §teen (qnar.), kertil M.dclius (Iimo),

Back to lhe Sixties presenterar
"Då popen kom till Sverige"
N-ew ceneratiotr rel!r od,sjtrnger mnsik llår so

och 6o taler El L hlirliet sväng nFd musihlisk brdd.

N1$aleth niitriei blsndås med ,nvckct hLmor och

beiitelser om musi](r, ,t krq händ.Ls.r, läb. och

spelsiiillen, d vs rul I m usik h ki.ria LIvn.

Torsda* 2/1: | 25o kr r,1ci15.30
M«rlerkånde Mick. Arckls. Iåssc Linilros

Mina farbrö.ler: Tåube. Strindberg
och Birger S.iöberq!
E. Iinni, m.d kronjur€lernå i dcn svmsnr rnshrtun

unorr n& vlsdl kren Miri3 Linddrdm gåsar oss.

Mr har månsa ån ungänse med de§r h.rar i snr

esenhistori4Ll a ftå. klåsisk, Mosela&. cbblis

i fdranmnad{

M€dverlande Ma.,a I-inddrdm

ror§daq30/11 25okr lq cå15

heDncs fjii chDhu1, Hilmr,en tunri o'n 
'iiitrhk

aq konsniift' och Såtr Hilnnar(liil Ron',ne'

hrndla. om tr ldlj{ sn, iiF rn{o

rorsdas s/r: lookr 13{e

Anniki EstNsy Lov6n, chel fbt Snrdiefödn,ndd

vuxoskolanstocltoin, och förfrta.e,santalar

rokar: rjärhovssntän 6, Medborlrprlheo
lika irydr i erheaqift€n.

chrisroffer Carlsson
christoficr cadsson iir ddktor i krltr,itrologi och endasi

24 är saDmal dcbtdade han med roni'ei Fållei

\tnccnt Ira.l<c och har sedrn d$s skrivir }rlsiigå,€
s.:bd.l<er Mcdsinsenaste romrn, D.i rnnnå lrlå

liDjen,avstnta.chrGtoffercä sso

Lro Jul<er xactema har h)llab av siviil läM '! s.m

ftcens?nttrocn den lösia, ren osyoliåe 
'ainenhdD

sal.m. nh&s 2013 till Fiisia sve 3

r! S\.nsra D{k!Brxdetr'in

ToEdaEsAo lroorr 13 le

Åsa Hellberg
Dd nnE nltlei afl .mrnrd.E eiler reDno: + d.'i

så ldjas vnl kva? Iårjag der jås hshii€.? \.11jaE Ia
dm hii. rlrionen? iG dei nöjlisr att hiiie oD? le
IIdlbsE dcbtrte.ade looq med den sjiilvbiogEliska

Dmncn csamvas kvinna. Diirtrle. hir hon vali at
sl<im Jc.lsoodhöcler on miir ihkol s.h ioh snr

mosna ålder i.te rllrid iir 311 säk 3 tlt sig själva.

ro§d$lrx rookr 13re

Anna Läestädius La.sson
-qnnariedad sl-rssonhxrlåiaerrireiheisom
joumalist. 2or-l dlbnteft'de hon med rtå, nbrude\ cn

bortblsc on iinshaF, svek, tuhrlysLMd o.l, hihet!

tijNt som 16rLiisarn tillbrkr till d. gnsbvirnska

ftlcn, slil.ltud ur tvn, tun,rs Da:rel1itr I sonms ton

Mer än barä lite ångest
vil}å iir symtomen, riskfrktortrft
yi Dåson redårgen?roD,, .1örn$itmoch Peh3

RohRrrtderur lEit,rpDeiånse{uritulnicoinsamt

lsrmfieteded Förein,senÅss sto.kholm

ro.sdas rero 25ok.l16 rB

Pr;s lnllusile kaffe .ch kakå.

L€darc: Freillik P.dEsm-Damlo

Kom igång me.l Facebook och so.iåla

Tors reao I a8s r.r I r4o-2o

Kom isång med windows 10
roN 16/11 435kr 17.3o-2o

Kom igång med spotify
Tors3oE asskr 173o-2o

xom igång m€d digitala assistenter
och upplev med vR
rorc 712 | 43s l{r 1 lruo-2o

Anmälan och avanmälan

Kontakta Katadna Wicksell,
08-679 03 74 eller
kataina$ickell@slise

Kom ihåg att rvanmäla dig om du
fåtr förhiDder till en kurs eller ett
kultumrrångem.ing.

Lokzl, Biosufen vicroria, Pri§ inklNive kålfc

silvio möter Cornelis
AmrrniinH.dmtukBedLä tolkxrSileioRodri

sucz, .n av Latinamerlkx! ,esr hyllxde vksångare och

comelG vreeswiil, 3ntr, oia lät sig nEpiraEs ry muih

tån t* 
^I3{tin4 

nrasilien och Chile ibåderolknnrg

Torsdas 4/e I2sokr ra ca rs-l,o

vi har fler kurser:

vil du se he]a Yåri uibud?
,^lla kurser llnns på vår hemsida
lvww.sv.se/stockholm.

Du l(an också beställa vårt allmåma
kursprogram. Maila oss på

4 För anmälan och mer inlormation: 08'679 03 70 www.sv.selstockholm



0m telefonförsäljning, klädel hälsokontroller och mycket annat

Närodlat har korta transporter men behöver inte vara ekologiskt odlat. Lätt att missförstå.
Vårt konsumentombud Vera Sundberg har saxat mer intressant ur Råd & Rön om bl.a.
smördeg och ägg med tillbehör, för att inte tala om bluffen med whiteningtandkräm.

Ekologiskt
eller närodlat
Ekologisk odling är definierat med
viil inarbetade cenilieringar sorn Krav
och EUs ekologiska miirkning. Det
viLtigaste iir att rre sig bekimpnings-
medel eller lurldelsgadsei anv:inds,

man satsar på kretslopp och btre
djuhalning. Begreppet närprodue-
rat har ingen definition. Det kan rara
både små- och stonLalfut, ekologiskt
eller konventionellt. Dct hardlar om
trarrponen iån producent till kon-
sument. Vill man gynna lokalt jord-
bru\ energisnålate o-ansporter och

ft fiirskare varor v:ter man n:irodla!
som ju även kan vara ekologisLt.

Kläders påver-
kan på klimatet
70o/o av ert plaggs klimatpåverkan
sker vid produktionen,26 a/o sL<r

vid trarsponer, 3olo från wän och
torkning, 1 o/o från arälshante-
ring. Av detta kan man udäsa att
inre mycket klimatpåverkan sker vid
wätt. Bänrc att tväfte så det biir rent
vid 60 grader och wäna lire mindre
oft a. Medelkorxumenren konsume-
rar hela 13 kilo cextilier/år, och spe-

ciellt bomull :lr både marLlrävande
och vaaenkävande och det i Ländcr

som ofta har rancnbrist. Utslåpp
av kemikalier :ir också en problem
i samband med rextiltillverkning.

Städning
iir g.vtur en ofta återkommande sys-

selsfthing. Men man behöver inte
köpa en massa speciella flashor liir

att få rent. Citron eller citronsyra,
bakpulver, mineralttten och ättiLa
ä ofta effeLtirt på kalkavlagringar,
däig §1skåpslult och smuaiga spi-
sar. Milrofbertrasor kan io.m. an-
viind:s ur:rr rengöringsmedel.

Privata hälso-
kontroller
Friska personer uppmanas i olila an

norxka:npanjer att genom blodprov
holla sin hiilsa. Iör c:a 1500 kr k:r
mar testa ohälsa som leder till sjul-
dom, bl.a- skoldkonelrubbning, dia-
betes, lever- och njurfunktioner mm.
Detta är ingen bluff. Men cn utv-ir-
dering av for- och naci<delar med
dessa halsohonuoller med 183000
deltagare visade ingen minskad s.juJr-

lighet eller dodlighet. En professor

vid Lunds universitet s:Eer: K-iinner

man sig frisk ska mar undvika sjul-
vården, och har man kilsoproblem
är der bärue och billigare aa gå till
sin allmänläkare på vårdcentralen,

som tar samma sors blodprov.

Espressomaskiner
laddas med kaffebönor oå :ir lil<a

enl<1a att arviinda som kapselmaski-

ner och du 1år en kopp nl.rnalet kafle
varje gang Na&delen :lr priset. Men
den bilJigaste var niist b:ist i t€s! Phi-
lips 3000-series HD 8821 för ce
4000 kr.

Smördeg
utan smör
Jag skickade en fraga till R & R om
smördeg &ån ICA som bestod av
l00o/o palmolja och 6ck ft;ljande

svar: Paket som det står ":ikta smör-
deg" på måste innehålla nagot slags

mjalkfett. Normalt ska produl<rer

som innehåller ordet smör också
innehålla smör. Men Lir.rsmedels-

verket gör undancrg fiir smördeg.

Vi har t.o.m. ett speciellt undantag
inom EU för att kunna kalla smör-
deg med 100o/o anlrat fett än smör
ror smordegra

Om ägg
En ?igghokare iir energisnäare iin an
koka {g i kastrull. R & R har testat

äggkokare och de gav h/sat resul-

tat. Brist i test var den billigaste för
99 179 k som går under namnet
Emerio eller Vaves. Alla :ir aYsedda

för 7 ägg. Ett alternåriv är en auro-
matisk :ggtimer, som mar lägger i
kastrullen och som skiftar Eirg, och
på en skala kan man läsa graden av

hår'dLoLthet. Den R & R har tes-

tat heter Egg-Perfect-Eggtimer och
fungerar bra. Man behöver inte oroa
sig för att ägg innehåller kolesterol.
De flesta k-an äte t\..å ägg om dagen

utan att kolesterolvärdena påverLas.

F:i€en på äggen beror på färgen hos

honan. Unga hons får ofta ägg med
wå gulor. Ägg har liten miljöpåver-
kan j:imfön med andra animaliska
iivsmedel. L:igg :gget i vatm- sjun-
ker det rill bonen :ir der flirskr, I11ter

det :ir det gammalt. Agg som ft;rva-
ras i §lskapet med spetsen nerår kla-
rar sig i minst två månader. Vegaaer
som inte äter ägg kan Jäsa om nl.ttiga
frön i nr 2 sid 12 - 13 i R& R2017.

Vera Sundberg
Konsumentombud
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SPF Seniorona Engchrek Snchholn

Sist som fcirst
Styrelse
Ordfr»anne

Kcrstin Tideblad S:irner

084rr 19 84
kerctin.tideblad@comhem.se

Vne o t dJb nnde, s ek rc terare,

Oloflljorlin 08 6II 15 8I
olof.bjorlin@smail.com

Med b mss ek rc terar, w& bnaster
Srig Carlsson 08 773 t5 A2

stig.webbsenior@live.se

Tiafksäherlttt:onbut
Viveka Friberger 070-826 42 65

viveka.lriberss@telia.com

Kdl!ör
Arna-Lena Gilgen 073-708 41 53
anna lena.gilgen@con cm.se

Studiea n tul. klub b nhtare
?erer Groth 612 68 06
petergrodr@cornhem.se

Rulahti; r Ji r E ngelb rebx b ktla
Agneta Liljedahl 070'797 1234
a.liljedahi@icloud.com

Rescombrd, con»aller

Gcrmrrnd ohrdcr 0B 667 5493
sennund.mnud@comhell1.sc

Vcra Sundberg 08 6t2 40 74
vera.e.sundberg@gmail.corn

Bahbo :ansurig
Mona Öhnfeldt 073-092 66 6i

lSridgeansuarig

Berdl Dahlberg 07a-535 93 44

Boaleauuarig
lrrga Rune 656 30 20

Siv Svenzår 2t 95 75

Ka:tör dl nåna*nötena
Ulla Ingerdal

Lottriansuarig
Aina Isberg

ör'riga

Sver Jansson
Åa Björnekul1, ersättare

Valberedning

070, 664 39 29

673 63 58

646 13 81

99 94 13

Charlotte Chatillon-\fi nbcrgh

070,660 52 29

Mona Öhnleldt 073-092 66 65

Mona Öhnleldt, sarnmankallande

073,092 66 65

Charlone Chatillon-§(rinbergh
070-660 52 2L)

vivi Allne Kickan Ericsson

646 66 24
Arrna-Lena Gilgen 073'7uB 41 53

ReiaLtlonskamnitt!
Bngira Burman 24 33 23

Gernund olnrder 070-8 66 56 25

Vera Sundberg 612 40 71

GretaJansson 646 43 81

Q.6fuor*or, n// en, ,(lf)o*-t tl,t'rrb ! %la
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