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Välkommen till
MEDLEMSMÖTE
torsdag 23 januari 2014
ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, 1 tr
Kl 12.00 - 13.00
Kaffe och smörgås serveras utanför Katasalen
Kommittéerna finns på plats och tar emot anmälningar • bokbytarbord • lotteri
Kl 13.00
Apoteksverksamheten efter avregleringen
Medverkan av kanslichef Åsa Norrman Grenninger från Farmaci & Hälsa
(f.d Farmaciförbundet)

Kl 14.00
Underhållning
Dragspelsvirtuosen LarsEmil Öjeberget spelar folkmusik, klassisk- och populärmusik för oss!

Välkomna! Styrelsen

Ordförande har ordet
Hej alla medlemmar!
Förra året den 5 december hade vi rikligt med snö. När jag skriver dessa
rader i år regnar det med visst inslag av snö.
Jag hoppas att snöröjning sköts i alla kommuner så att våra medlemmar slipper att halka och göra sig illa.
Nu kommer vi att ha ett spännande år framför oss med val till EU,
riksdag, landsting och kommuner. Pensionärer är en viktig väljargrupp
och vår klubb kommer på många sätt att ta del av information genom
medverkan av politiker och vi kommer på sedvanligt sätt vara aktiva i
valarbetet. Vi måste kämpa för att få bort det orättvisa skattesystemet
med högre skatt för pensionärer, sjuka och arbetslösa Vidare vill vi arbeta
för att vård och omsorg prioriteras så att alla känner att detta område
fungerar utan privata intressen med stora vinster och skatteflykt.
Jag hoppas att våra aktiviteter ska locka er medlemmar och att medlemsmöten och Spännande fredag får många deltagare.
Vi ses på barrikaderna!
Gunnar Ljungberg

Vad ska man säga?

För 20 år sedan jobbade jag på LO med utbildnings-och skolfrågor. En
viktig uppgift var att skapa en gymnasieskola som förberedde eleverna
för yrkeslivet. Ofta hade vi samsyn med SAF som också såg att framtidens arbete skulle medföra krav på mer teoretiska kunskaper.
Så icke Jan Björklund, som även på den tiden, mest talade om att
vi ville tvinga alla att bli akademiker. Av hans insatser inom skola och
utbildning kan vi nu se resultatet. Även han börjar försiktigt tala om att
arbetskraften behöver bredare kunskaper. Inte illa att efter 20 år hitta
spåret! Nu får han öppna alla utbildningar han lagt ned, att vidareutbilda sig inom Komvux t.ex.
LO:s syn på valfrihet var att eleverna/medborgarna skulle kunna gå på
högskolekurser i vuxenlivet/arbetslivet, när de fått ett jobb eller en inriktning på sitt liv som de var intresserade av. För det krävs en del teoretiska kunskaper även på gymnasiet. Det som Alliansen/utbildningsministern tycks mena nu är inte att alla ska ha samma chans, ”de vill inte”
är ofta deras tolkning. Utan att fundera på att eleverna kanske inte får
det stöd och den uppmuntran de behöver. Inte ens nu pratar Björklund
om att alla elever ska ha samma chans. Kanske att i deras värld ska några
ändå ta de ”enklare” jobben och behöver inte så mycket. Man slår också
flera flugor i en smäll, konkurrensen om jobben gör att lönerna sjunker.
Barbro Karlsson

Har du frågor om
försäkringar?
Ring någon av
klubbens
försäkringsrådgivare!

(

Lillemor Axelsson
08-668 16 96
Monica Eknert
08-751 53 24
Solveig Byberg
08-761 08 88
Sonja Gustafsson
08-96 33 71
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LO-huset och konsten
Onsdag 5 februari kl 17.00
LO-huset är en välkänd byggnad i Stockholm sedan
mer än 100 år. Byggnaden är i sig själv ett konstverk,
men innehåller också många exempel på verk av
svenska konstnärer. Samling i LO-husets reception,
Barnhusgatan 18. Ingen kostnad.
Anmälan till Bo Tengberg, tel 070-535 30 09 eller
via e-post: bo.tengberg@bredband.net
Jag ringer mina bröder
Stockholms stadsteater, Klarascenen
Torsdag 20 februari kl 14.00
Jonas Hassen Khemiri skrev pjäsen 2010 efter att
Sverigedemokraterna blivit inröstat som riksdagsparti och efter självmordsbombaren på Drottninggatan
Pris 110 kr (ord.pris 160 kr) betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels på tel 08-500 295
48 eller via e-post: gerd.ingels@comhem.se
Candida
Stockholms stadsteater, Klarascenen
Onsdag 12 mars kl 18.00
Candida är komedin som blev en av nobelpristagaren Bernard Shaws främsta publiksuccéer. I rollerna
bl.a Ingvar Hirdwall, Marie Richardsson, Peter Andersson.
Pris 220 kr (ord.pris 270 kr) betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels på tel 08-500 295
48 eller via e-post: gerd.ingels@comhem.se
Sweeney Todd
Stockholms stadsteater, Stora Scenen
Onsdag 16 april kl 19.00
Myten om Sweeney Todd är en saga och melodram
med ursprung i det viktorianska England. I rollerna
bl a Peter Jöback, Vanna Rosenberg, Philip Zandén.
Pris 290 kr (ord.pris 340 kr) betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels på tel 08-500 295
48 eller via e-post: gerd.ingels@comhem.se
Subventionerade biljettpriser gäller för medlemmar i
KLUBB 800, icke medlemmar kan i mån av plats köpa
biljetter till ordinarie gruppris.

KULTUR
Mariehamns litteraturdagar
21-23 mars i Mariehamns bibliotek på Åland
Programmet består av författarmöten, uppläsningar, samtal
och debatter kring aktuella
ämnen samt musikaliska framträdanden. Årets tema är
”Sanning”
Kulturkommittén anordnar för nionde året i rad en
resa till litteraturdagarna.
Ungefärligt pris blir
1 400 kr/person för dubbelrum.
Då ingår resa, två nätter på hotell, kvällsunderhållning på fredagen, program på lördagen, förtäring
och underhållning på lördagkvällen.
Anmäl dig till Gerd Ingels, tel 08-500 29 548 eller
via e-post: gerd.ingels@comhem.se

Spännande fredag
31 januari
Vart är vi på väg?

”Fackets syn på våra socialförsäkringar”
Medverkan av Kjell Rautio, utredare på LO.
Kjell sitter i referensgruppen för
Socialförsäkringskommittén.
Programmet börjar kl 11.00 i ABF-huset,
Sveavägen 41, Hedénsalen 4 tr.
Kaffe serveras från kl 10.30 (för medlemmar)
utanför Hedénsalen.
Facklig-politiska kommittén hälsar alla
välkomna till Spännande fredagar!
Boka redan nu följande datum för 2014
14 mars, 23 maj, 12 september,
24 oktober och 21 november.

Spännande fredagar genomförs i samarbete
med ABF Stockholm
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RESOR
Resekommittén annonserar redan nu de resor vi
planerar att genomföra 2014. Vår förhoppning är
att göra det lättare för er att planera ert resande
under året. Vi ber dock om överseende med att vi i
dagsläget inte lyckats få fram alla uppgifter om resorna. Dessa kommer att annonseras allt eftersom
i senare tidningar också.
Anmälan och betalning av resor anordnade
av KLUBB 800
Anmälan gör ni till den person som finns angiven för
den aktuella resan och inom den tid som anges för
respektive resa.
Betalning av en resa ska ske till klubbens plusgiro
19 31 18-7, om inget annat anges. Namn, adress och
telefon behöver vi ha samt om det är flera personer
som ingår i en betalning även namnen på den/dem
samt vilken resa betalningen avser. Observera sista
dag som betalningen ska vara inbetald. När resan är
betald är den bindande.
Avbeställningsskydd kan inte erbjudas av KLUBB
800. Undersök vad du har för avbeställningsskydd.
I Folksams Hemförsäkring Bas ingår inte avbeställningsskydd. Har man Hemförsäkring Bas kan man
teckna en tilläggsförsäkring, Resklar, i vilken avbeställningsskydd ingår. Har man Hemförsäkring Stor
ingår avbeställningsskydd.
Våren i Budapest
Måndag 7 - fredag 11 april
Resan arrangeras av Reseskaparna.
I år ska vi bege oss till Budapest - Donaus drottning - staden som delas av floden Donau i Buda och
Pest. På Budas höjder ligger den gamla staden från
1600-talet. Pest är den nyare delen av staden med
breda boulevarder, exklusiva butiker och många restauranger och caféer.
Pris 5 450 kr.
Priset är räknat på 30 deltagare. För medlemmar
subventioneras priset med 200 kr. Icke medlem betalar fullt pris.
I priset ingår flyg med Norwegian, Arlanda-Budapest t.o.r Logi i dubbelrum på det centralt belägna Mercure Budapest Korona Hotel, svensktalande
guide, stadsrundtur, utfärd till konstnärsbyn Szentendre. 4 frukostar, 3 luncher, 2 middagar.
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Ingår ej i priset
Dag 2. Musikkväll. Inte klart med val av föreställning.
Dag 3. Efter besöket i Szentendre, ges möjlighet
till bad i Budapest mest berömda termalbad, Szechenyi. Där finns ett flertal bassänger med temperaturer
från 10 till 38 grader och olika typ av bastu. Ett besök här tar ca 2 timmar. Pris ca 120 kr.
Dag 4. Utflykt till Pusztan, ett slättlandskap där vi
får se en imponerande och våghalsig hästuppvisning.
Vi åker häst och vagn och får en känsla av hur livet
på landet en gång var samt lunch. Pris 690 kr.
Enkelrum 1 200 kr för 4 nätter.
Anmälan görs till Agneta Bjerkensjö, antingen på
tel 0734-407 338 eller via e-post agneta.bjerkensjo@
hotmail.com eller Soraya Hamidi, tel 073-386 36 24
eller via e-post soraya_hamidi@hotmail.com.
Återkommer om sista dag för anmälan och betalning. Reseskaparna skickar ut inbetalningskort till
var och en samt annan information om resmålet.
Dagsresa till Ängsö nationalpark när
orkidéerna blommar
Maj månad, vi återkommer i nästa tidning med dag,
båttider och pris. Resan arrangeras av Resekommittén.
Vi gör en båtresa med Blidösundsbolaget från
Strömkajen till Ängsö nationalpark där blomsterprakten är storslagen så här års då gullvivor, vitsippor
och andra mer sällsynta arter, såsom olika orkidéer
blommar. Där finns ek, ask, lönn och björk och ängsöskogen är numera en av de finaste naturskogarna i
skärgården.
Det går bra att ta med sig rullator ombord på båten
och på ön är de större stigarna lätta att ta sig fram på.
Det finns ingen mat att handla på ön, så var och en
får ta med sig sin matsäck och dryck. Glöm inte ta
med en fylld vattenflaska.
Anmälan görs till Birgit Lager på tel 070-361 48
73 eller via e-post birgit.lager@comhem.se.
Dagsresa till Flen/Mellösa
Tisdag 24 juni
Den här dagen gör vi en dagsutflykt till Sörmland;
Hälleforsnäs, Mellösa och Flen.
Observera att vi reser med tåg från Stockholm
till Flen t.o.r Hyrd buss och guide väntar oss i Flen.
(Tågtiderna t.o.r Flen återkommer vi till.)
När vi kommer fram till Flen dricker vi förmiddagskaffet på järnvägsstationens café. Efter kaffepau-

sen åker vi genom Flen mot Hälleforsnäs och vi har
en guide med oss som berättar om omgivningarna.
Vi stannar till vid statsministerbostaden i Harpsund
och gör ett stopp där och får en guidad vandring i
parken. Vi kommer också till en prylmarknad i Mellösa före lunch som vi äter i trädgården vid Bysmedjan. 		
I Europa finns det elva bokstäder och antikvariatet
i Mellösa är den första bokstaden i Sverige. Här kommer vi också att göra ett besök. Det blir eftermiddagskaffe i Sköldinge och ett besök på Jürss Mejeri
som tillverkar ostar. Vill man handla något med sig
hem, går det bra. Bussen kör oss till Flens station där
vi tar tåget hem. Resan arrangeras av Resekommittén.
Pris ca 500 kr. I priset ingår tåg, buss, guide, lunch
och 1 kaffepaus. Resan subventioneras med 100 kr
för medlemmar. Icke medlem betalar fullt pris. Priset
är räknat på 20 personer.
Anmälan görs till Agneta Bjerkensjö antingen på
tel 0734-407 338 eller via e-post agneta.bjerkensjo@
hotmail.com.
Sista dag för anmälan är måndag 9 juni och då
vill också vi ha pengarna insatta på klubbens plusgiro
19 31 18-7.

I priset ingår förutom bussresan med resvärd, del
i dubbelrum på Quality Hotel Selma Lagerlöf med
frukost, två luncher, herrgårdsbuffé, teaterbiljett, två
kaffepauser.
I enlighet med programmet gör vi bl a besök vid
Strandudden och Picassos 15 meter höga monumentalskulptur, guidad visning genom Lars Lerins museum i Karlstad och besök på Nobelmuseet i Karlskoga. Tillägg för enkelrum, 295 kr.
Anmälan görs till Anita Bergström, tel 073-070 75
78 eller via e-post anita.bergstrom@telia.com
Tredagarsresa till höstmarknaden på Öland
September
Researrangören har inte denna resa klar. Vi hoppas
att den kan vara med i nästa tidning.
Anmälan görs till Lilian Nylén tel 070-723 20 76
eller via e-post lillnyl1@hotmail.com

Promenader våren 2014
Söndag 2 mars

Sigtuna

Samling Centralen vid Ringen kl 11.00.
Torsdag 13 mars

Nackareservatet

Samling Kärrtorps T-bana kl 12.00.
Torsdag 27 mars

Skanstull till Tanto
Tvådagarsresa till Västanå berättarlada och
Lars Lerinmuseet i Sandgrund, Karlstad
Fredag 25 - lördag 26 juli
Avresa med buss från Cityterminalen kl 07.30 fredag 25 juli. Dagen därpå beräknas vi vara tillbaka
på Cityterminalen ca kl 20.00. Resan arrangeras av
Sällskapsresor.
Berättarladan ligger intill sjön Fryken och Rottneros park strax söder om Sunne, ombyggd till en
teaterscen inspirerad av Shakespeares Elizabethanska
scener. Här har en rad succéer avlöst varandra. Nu i
sommar flyger Selma Lagerlöfs skånepåg Nils Holgersson in där och vi tänker åka dit och se föreställningen.
Pris 2 895 kr. För medlemmar subventioneras priset med 100 kr. Icke medlem betalar fullt pris.

Samling Skanstulls T-bana
uppgång Åhléns kl 12.00.
Söndag 13 april

Ulriksdals slottspark

Samling Bergshamra T-bana kl 12.00.
Torsdag 8 maj

Monteliusvägen

Samling Slussens T-bana huvudentré kl 12.00.
Söndag 25 maj

Stenhamra

Samling Brommaplan T-bana kl 11.00.
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Välkommen till vår studieverksamhet!
Anmälan till gör du genom att sända in anmälningstalongen som finns längre fram i programmet. OBS!
sista anmälningsdag 23 januari 2014. Kallelse får du innan starten med uppgift om dag, tid och lokal.
Deltagaravgiften betalas innan verksamheten startar - använd det medskickade inbetalningskortet. Avgiftens
storlek anges vid respektive verksamhet. Kostnader för studielitteratur och material kan tillkomma. Vi startar under vecka 6 om ingen annan tid anges i kallelsen och tillräckligt många anmäler sig. ALLA cirklar är
i ABF-huset, Sveavägen 41. OBS! Anmälan måste göras även om det gäller fortsättningskurser.
6. Spanska - fortsättning
Tisdag
10.00-11.30
.
Avgift
500 kr/10 ggr
Cirkelledare Candio Iglesias Fernandez 		
		
7. Läsecirkel om Stockholms medeltid
Vi läser om hur människorna levde på medeltiden
och gör ett besök på stadsmuseet
2. Litteratur
10.00-12.00
Du som tycker om att läsa böcker kom med i vår Måndag
Avgift
300 kr/7 ggr
cirkel. Du får själv välja bok.
Tisdag
10.00-12.00
8. Iphone och surfplatta
Avgift
300 kr/10 ggr
Vi provar och testar den nya tekniken.
Cirkelledare Elsie Mari Söderlund
Måndag
09.00-11.30
Avgift
200 kr/3 ggr
3. Handarbete
Vi syr för hand av gamla och nya tyger i olika lapp- Cirkelledare Melody Farshin
tekniker. Vi testar även korgmålning. Stickar, virkar
9. Engelsk konversation
och har trevligt tillsammans.
Tisdag
10.00-12.00
Tisdag
10.00-11.45
Avgift
500 kr/10 ggr
Avgift
300 kr/10 ggr
Cirkelledare Gunvor Fristedt
10.Vem tror du att du är?
Släktforskning, fortsättning
4. Line Dance 1
09.00-11.30
Dans som inte kräver någon partner och som är en Onsdag
600 kr/7 ggr
utmärkt motionsform. Vi dansar på led med olika Avgift
steg som upprepas och varvas till medryckande mu- Cirkelledare Anita Järvenpää
sik. Nyttigt och kul för kroppen och knoppen. Vi lär
11. Politiska samtalsgrupper
oss fyra olika danser. Kom med du också!
Vi repeterar det vi lärt oss tidigare och lär oss flera Vi vill veta mer om EU
Torsdag
3 ggr/3 tim vecka 6-8
nya danser.
Torsdag
14.00-15.00
Inför riksdagsvalet 2014
Avgift
300 kr/10 ggr
Torsdag
3 ggr/3 tim vecka 9-11
Cirkelledare Solveig och Holger Gustavsson
Cirkelledare Barbro Karlsson
		
Telefon till Solveig 076-8183034
		
Ingen Avgift
Lokal
Teatersalen, ABF-huset Sveavägen

1.Data - fortsättning
Vi lär oss att hantera Internet bl.a betala räkningar,
söka på Google, mail m.m.
Onsdag
15.30-18.00
Avgift
500 kr/7 ggr
Cirkelledare Berit Johansson
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5. Line Dance 2
För dig som dansat ett tag. Vi repeterar det vi lärt
oss tidigare och lär oss flera nya danser.
Torsdag
12.00-13.45
Avgift
500 kr/10 ggr
Cirkelledare Solveig och Holger Gustavsson
Lokal
Teatersalen, ABF Sveavägen

12. Läs och res - Budapest
Vi läser om Budapest inför resan
Avgift
200 kr/3 ggr

Frågor eller mer information
13. Målargrupp
ring oss i studiekommittén
Har du målat tidigare eller är du nybörjare - alla hälsas välkomna till en målargrupp där vi provar på att
Elsie Mari Söderlund, studieorg
91 18 92
måla akvarell och akryl i olika tekniker och mate		
073-6321989
rial.
Onsdag
11.00-14.00
Gunvor Fristedt
648 19 15
Avgift
500 kr/5 ggr
		
070-582 36 77
Cirkelledare Dorrit Söderholm
Lokal
Hyresgästföreningens lokal på
Monica Lindgren
30 67 18
		
Lundagatan 65
070-602 61 37
Inger Bergman

070-531 86 95

Lillemor Axelsson
		

668 16 96
070-722 01 80

Sonia Gustafsson

96 33 71

Gunnar Björkman

0730-71 81 60

Anmälningstalong
Sista anmälningsdag 23 januari - OBS! Anmälan är bindande!
Tillverka en egen anmälan om du inte vill klippa i programmet.
Insänds till Handels avd 20, KLUBB 800/Studiekommittén,
Box 190 35, 104 32 Stockholm
eller maila till stockholm@handels.se skriv Studiekommittén/KLUBB 800
OBS! Personnummer måste anges på anmälningstalongen.
Det är ett krav från Folkbildningsförbundet och gäller för alla studieförbund.
Cirkel

Dag

Tid

Ämne

Namn
Personnummer
Adress
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Returadress: Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!
Novemberträffen
Nästa träff blir i
mars månad.
Information om program,
datum och tid kommer
ni att hitta i nästa
nummer av
800-KONTAKTEN.
God fortsättning
på det nya året!
Tore, Gunilla och
Gun-Britt

Vid vår sista träff för året, den 14 november, fick vi
besök av f.d. skolläraren och guiden Gertrud Lyrung.
Det blev ett både intressant och rolig möte då det
visade sig att Gertrud både var en ”levande historiebok” och en fängslande berättare som gav oss glimtar
av livet i Visby och på Gotland från medeltiden till
i dag.
Vi avslutade träffen med att dricka kaffe och äta
Gunn-Britts goda landgångar samtidigt som vi försökte besvara Gertruds kluriga frågor om Visbys historia.
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800-KONTAKTEN utges av
Handelsanställdas förbund avd 20 KLUBB 800
adress:

Handels avd 20, KLUBB 800, Box 19035,
104 32 Stockholm. telefon: 08-673 93 00.
hemsida: www.handels.se/stockholm
ansvarig utgivare: Hans-Olof Håkansson.
red: Gerd Ingels, gerd.ingels@comhem.se
Gunnar Ljungberg, gunnarljungberg@hotmail.com,
Agneta Bjerkensjö, agneta.bjerkensjo@hotmail.com
layout: Christer Lind

