800-KONTAKTEN
Medlemsblad för KLUBB 800 i Handels avd 20 Stockholm och Gotland

Nr 4 augusti 2015

HÖSTMÖTE
onsdag den 9 september

ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, 1 tr
Program
Kl 12.00-13.00
Kaffe serveras i foajén utanför Sandlersalen.
Kommittéerna finns på plats och tar emot anmälningar till sina aktiviteter.
Bokbytarbord • Lotteri
Kl 13.00
Tro, hopp och fördom - hur kan man arbeta över religionsgränser för att
minska främlingsfientlighet och rasism.
Medverkan av Maria Kjellsdotter Rydinger, präst på Fryshuset.
Kl 14.00
SWEET DEMON
Ett hett bluegrassband som består av Anders Sterner på banjo, Jenny Borg mandolin,
Tina Sundberg bas och Mats Borglund gitarr.
Snabba låtar med ös varvas med vacker stämsång som berör.
Traditionella låtar blandas med material hämtat från andra genrer.
Detta inslag sker i samarbete med ABF Stockholm

Välkomna!
Styrelsen/Handels KLUBB 800

Ordförande har ordet
Ja, så var det dags igen! Den här gången ska jag ta upp frågan om inflation som jag
funderar en del över, eftersom jag tycker att det inte blir billigare varor eller tjänster.
Kanske är det fler än jag som tycker likadant.
Inflation innebär ju att priserna stiger för att penningvärdet sjunker. Jag är nu så
undrande varför ekonomerna säger att vi inte har någon inflation, när jag m.fl pensionärer tycker att de varor och tjänster som vi behöver faktiskt ökar i pris. Eller är
det inte tillräcklig inflation?
På Riksbankens hemsida, finns förklaringar till varför vissa varor ökar i pris, medan andra inte gör det.
Exempelvis är bensinpriset en sådan vara som ökar och minskar utifrån tillgång och efterfrågan samt andra
liknande varor, dessa varor ingår inte i inflationsberäkningarna. Hit hör nog försäkringar, hyror m.m också.
Det finns andra orsakar till prisökningar som också är undantagna inflation, s.k engångshöjningar som regeringen bestämmer och som vanligtvis/troligen inte påverkar de allmänna höjningarna.
Jag är egentligen mest förundrad över matpriserna, bröd, frukt, grönsaker och kött av olika slag som faktiskt har blivit dyrare det senaste året. Det finns mat som är billig, men håller då ofta sämre kvalité.
I en tidningsartikel från juni 2015 läser jag; ”Trots att inflationen legat kring nollan så har det ändå blivit
en fördyring av levnadsomkostnaderna och matpriserna har stigit med över två procent det senaste året. Det
som håller ner inflationen är de fallande räntekostnaderna och elpriserna. Om räntekostnaderna räknas bort
skulle inflationen närma sig den 2-procentiga nivån som Riksbanken vill nå.” Ändå sänker de räntorna, jag
begriper faktiskt ingenting.
Vad vill jag säga med det här, jo, att det är allom bekant att våra pensioner är och verkar förbli oförändrade, där råder inga höjningar, och smyghöjningarna på livsmedel drabbar främst oss pensionärer och därmed
stagnerar vår levnadsstandard. Så vill vi absolut inte ha det.
Agneta Bjerkensjö

Mamma Mia! Vilket jubileum!
Handelskören fyller 30 år!
Varmt välkomna till vår jubileumsshow
med middag!

Lördag 7 november kl 15.00
i Rågsveds Folkets Hus
Middagen kostar 195 kr.
(OBS! Ingen inträdesavgift och du är välkommen
även om du inte vill äta middag).
Anmälan senast 23 oktober till
Inger Bergman 070-531 86 95,
epost ieam.bergman@telia.com
eller Barbro Westerberg 076-810 16 61,
epost bawe@telia.com
Middagen betalas till körens bg 5600-0151
senast 23 oktober
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Till dig som nyligen gått i pension
och som behållit ditt medlemskap
i Handels och nu tillhör KLUBB 800

Välkommen till träff för nya
medlemmar!
Du kan välja på två datum:
tisdag 22 september kl 10.00-12.00
eller
onsdag 18 november kl 13.00-15.00
på Handels avd 20, Upplandsgatan 5,
lokal Barberaren.
Vi vill gärna träffa dig och informera om klubbens
verksamhet, studiecirklar, utflykter, intressanta
möten, försäkringsskydd, medlemsavgifter m.m.
Vi bjuder på kaffe med bröd!
Anmäl dig till Gerd Ingels på tel 08 500 295 48
eller via e-post: gerd.ingels@bredband.net

SPÄNNANDE FREDAG
11 september
Fängslade i Etiopien - benådade
efter 14 månader

Föreläsning och boksignering
av Martin Schibbye
Den 1 juli 2011 greps Shibbye tillsammans med
fotografen Johan Persson i Etiopien misstänkta
för terrorbrott efter att ha tagit sig in i området Ogaden tillsammans med gerillan Ogadens
nationella befrielsefront (ONLF). De vistades i
området för att rapportera om de övergrepp som
flyktingar vittnat om som pågått i regionen.
Den 21 december 2011 befanns de skyldiga till
att olagligen tagit sig in i Etiopien samt för främjande av terrorism. De dömdes till 11 års fängelse. Domen väckte mycket starka reaktioner från
Sveriges, EU:s och USA:s utrikesdepartement.
Efter uppmaning att söka nåd släpptes de fria
10 september 2012.
Programmet börjar kl 11.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Hedénsalen 4 tr.
Kaffe serveras från klockan 10.30 (för medlemmar) utanför Hedénsalen.
Facklig-politiska kommittén hälsar alla välkomna
till en spännande fredag.
Handels KLUBB 800 i samarbete med
ABF Stockholm

Hildasholm och Avesta Visentpark
Tisdagen den 16 juni åkte vi i fullsatt buss mot
Leksand. Vi var från Handels KLUBB 800, 29
personer och från PRO Sundbyberg 21 personer.
Första stoppet var Visentparken i Avesta där tre guider mötte upp. Den europeiska bisonoxen, eller visenten, fanns förr utbredd över hela den europeiska
kontinenten ända upp till Tiveden och Kolmården
i Sverige. Det är stora djur där hanen kan väga ca
1000 kg och kon ca 700 kg. Till Avesta kom visenterna genom generalkonsuln Axel Ax:son Johnsons
stora intresse för att rädda rasen för utrotning.
I början av 1900-talet fanns endast ett fåtal djur
kvar i Europa och då i Polen. Skansen i Stockholm
hade år 1920 10 visenter och Axel Ax:son Johnson
erbjöd sig för att bygga ett hägn i närheten av Norberg och från år 1939 finns de nu i Avesta, som idag
är en större avelsanläggning.
Efter kaffe och smörgås åkte vi vidare till Leksand
och Hildasholm, Axel Muntes morgongåva till sin
engelska hustru Hilda Pennington-Mellor. Ett sommarställe som senare blev en herrgård. Här tillbringade Hilda Pennington-Mellor med sina två söner
somrarna. Här fick vi också en guidad tur genom
stora huset men hann tyvärr inte se trädgården p.g.a.
tidsbrist.
Vi åkte därefter till Gräv i närheten av Insjön, där
vi fick en sen lunch för att sedan åka till hemorten.
Det blev en lång men intressant dag. Vi tackade
Bengt för upplägget av denna resa.

Vin- och matsafari i Östergötland

Ett 25-tal personer från såväl Handels som PRO åkte
till Östergötland den 16 april där vi först besökte
Wester Vin på Härna gård, Vreta kloster. I växthuset fick vi prova tre sorters vita och tre sorter röda
viner, allt medan vi fick höra om odling och tillverkning. Gården har Sveriges största odling av druvor
i växthus. Vinerna säljs via Systembolaget. Gården
saknar tillstånd för egen försäljning. Vi åkte vidare
till Brunneby musteri där vi åt lunch och - naturligtvis - äppelmust. Det fanns tid för shopping som
många utnyttjade.
Vidare mot Norsholm till Britta och Lennarts Nära
Kött. Vi fick veta mycket om kossorna och raser allt
medan vi intog kaffe och tårta. Sen blev det även tid
för att handla ekologiskt kött innan vi ställde färden
hemåt.
Ilona Häggblom
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Resa till Dublin och Wicklow, Irland 10-14 maj
Dag 1 Vi var tretton förväntansfulla resenärer, som
samlades på Arlanda för vidare färd till Dublin. På
Arlanda väntade vår guide Olle Sangemark från ReseSkaparna och prickade av oss.
Flygresan gick bra och väl framme lotsade Olle oss
vidare till en buss som tog oss in till Dublin och vårt
hotell, Jury’s Inn Parnell. Vi hann lagom tvätta av oss
resdammet, innan vi skulle samlas i receptionen för
gemensam vandring till J W Sweetman Pub, den restaurang som vi skulle äta middag på. Här serverades
traditionell mat och dryck från eget bryggeri.
Dag 2 Måndag morgon hämtade bussen oss för
en stadsrundtur. Vi besökte båda sidorna av floden
Liffey. Vi fick veta att Charles Stewart Parnell, född
1846, var av engelsk härkomst men flyttade till Irland och blev en mycket viktig politiker här. Han
kallas idag ”Kungen av Irland” och står staty på Parnell Street. Annars är ju Irland republik och den nuvarande presidenten är Michael Higgins.
Vi konstaterade att alla gatuskyltar och andra skyltar var på två språk, det ena engelska och det andra
iriska. Det är ett keltiskt språk, som är officiellt och
talas fortfarande av ca 75 000 invånare främst i de
västra landsdelarna. Vi kunde också se att det var
valtider, på skyltar överallt uppmanades att rösta ja
eller nej. Det handlade om att legalisera samkönade
äktenskap och så här i efterhand vet vi ju att ja-sidan
vann.
Vi åkte runt förbi parker och byggnader t.ex Garden of Rememberance, Rotunda Hospital, Samuel
Becket Bridge och Trinity College. Vi stannade till
vid Marion Square och gick en runda i parken där
vi först ”hälsade på” en byst av Michael Collins som
var en av grundarna av IRA. I andra hörnet av parken satt Oscar Wilde så lättjefullt utsträckt på en sten
och vi damer i gruppen kunde konstatera att han såg
väldigt bra ut.
Vi avslutade rundturen med ett besök i St Patricks
kyrka där Jonathan Swift ligger begraven och därefter
gjorde vi ett studiebesök på Old Jameson Distillery
där vi fick veta alla delar i whisky-tillverkningen och
även smaka på och lära oss skillnaden på irländsk,
skotsk och amerikansk whisky. Det var ju naturligtvis
den irländska som var bäst, om man nu kände någon
skillnad alls.
Dag 3 På tisdagen var det dags för en färd söderut
för att utforska landskapet, bl.a det vackra Wicklow
”the Garden of Ireland”. Eftersom vi var en så liten
grupp kunde vi färdas i en liten buss och därmed
kunna åka på mindre vägar via Sallys gap.
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Utsikten var enastående med
berg och dalar och vackra
sjöar. I en dalgång mellan två
insjöar ligger Glendalough där
vi kunde se lämningar
efter ett gammalt kloster, grundat av St Kevin,
med rundtorn, keltiska kors
och stenkyrkor
Det andra resmålet denna dag var Powerscourt
House and Gardens, ett magnifikt exempel på adligt
gods och trädgård från 1600-talet. Släkten Wingfield
bodde här i mer än 300 år. Här kunde vi promenera
i parken som var uppbyggd av olika trädgårdar och
med en sjö i mitten där Triton huserade..
Denna dag avslutades med ”Irländsk afton” på restaurang Belvedere med trerättersmiddag och musik
och dans. Tre duktiga musiker och fem dansare underhöll oss med typisk irländsk musik.
Dag 4 Denna dag hade vi enligt programmet
”Egen dag i Dublin”, men de flesta i gruppen följde
med på utfärd norrut till den lilla hamnstaden ”Howth” och slottet ”Malahide”.
Vi åkte längs Dublin-viken förbi Clontarf där Brian Boru 1014 besegrade vikingarna. Howth ligger på
en halvö som har fått sitt namn av vikingarnas ord
för huvud. ”hoved”. Från det branta berget har man
en underbar utsikt över viken och Dublin.
Malahide Castle är ett av Irlands äldsta slott. Det
grundades på 1200-talet av familjen Talbot, vars ättlingar bodde här ända fram till 1970-talet. Vi guidades genom slottets vackra rum. De flesta var inredda
med ekpanel. Även familjens sovrum fick vi se. Gården överlevde sådana förluster som slaget vid Boyne,
då fjorton medlemmar av ägarens familj åt frukost i
Stora Salen innan de gick ut och stred, och alla var
döda till kvällen. Slottet omges av en stor park med
många sällsynta växter och träd.
Dag 5 Så var det dags för hemfärd. Denna resa
avlöpte utan några missöden och vi blev mycket väl
omhändertagna av vår kunnige guide. Han berömde
oss för att vi varit en sån ”lydig” grupp som passat
alla tider. En del gick och la sig om kvällarna när vi
kommit hem från middagarna och andra gjorde en
liten visit i hotellets bar för en Irish coffe eller något
liknande. Med andra ord en mycket trevlig och väl
organiserad resa, som vi nog alla skriver under på och
ser fram emot nästa tur med KLUBB 800.
Inger Bergman

Konstvandring i Västertorp
Måndag 21 september

Samling kl 14.00 utanför Västertorps T-banestation,
utgång Störtloppsvägen.
(Missa inte Andrees luftballongfärd till Nordpolen i
gången ner från T- stationen.)
Skulpturparken är den största skulpturutställningen i Stockholm. Daniel Suhonen, uppvuxen i Västertorp, tar oss med på en promenad och berättar om
de olika statyerna.
Avgift 30 kr, som betalas vid samlingen.
Anmälan till Lena Johansson, tel 072-738 37 10,
e-post: igelbodakalle@comhem.se

Revyn ”Utsålt”

Stadsteaterns lilla scen
Fredag 2 oktober kl 18.00
Babben Larsson, Micke Tornving och Adde Malmberg - tre av landets roligaste och vassaste komiker
gör en revy specialskriven för Kulturhuset Stadsteatern. Det blir sketcher, monologer, parodier, stand
up, imitationer, sång och musik som fångar vår samtids stora och små frågor. Allt live.
Pris 230 kr (ord. pris 280 kr), betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels tel 08-500 29 5 48
eller e-post: gerd.ingels@bredband.net

Studiebesök på SVT

Tisdag 13 oktober kl 16.30
Samling i TV-husets foajé, Oxenstjernsgatan 34, där
guide möter oss. Besöket tar ca 1 timme och kostar
inget. Anmälan till Inger Bergman, tel 08-471 85
17, 070-531 86 95, e-post ieam.bergman@telia.com

Farmor och vår herre
Stadsteatern, Klarascenen
Söndag 1 november kl 13.30

En kvinnas klassresa och ett epos som skildrar vägen från Fattig-Sverige till dagens välfärdssverige.
Vad händer när den sista i en generation är på väg
att lämna oss och vi vet så lite om varandra? Kan vi
försonas om vi minns olika?
Pris 215 kr (ord. pris 265 kr), betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels, 08-500 295 48
eller via e-post gerd.ingels@bredband.net

KULTUR
Pressbyråns museum

Strandbergsgatan 61
Onsdag 4 november kl 11.00
En ny möjlighet att följa med på en guidad visning
genom Pressbyråns mer än hundraåriga historia. Visste ni att Pressbyrån är företaget som lanserade den
första pinnglassen och var med och startade Linjeflyg?
Detta och mycket mer berättar vår kunniga guide
om. Efter visningen äter vi gemensam lunch på restaurangen i samma hus.
Priset för visning och lunch är 100 kr, som betalas vid samlingen. Max 20 pers. Anmälan senast den
4 oktober till iln@telia.com eller tel 070-550 66 79.

Persisk Kulturafton

Hornsgatan 94 i butiken AK:s Inredning-Antikt
& Klassiskt, T-bana Zinkensdamm
Måndag 23 november kl 17.45-ca 21.00
Denna kväll kommer Kina Jacobsson att hålla föredrag om persiska mattor och i kombination med detta får vi också höra en del om den persiska kulturen.
Vi får njuta av en underbar måltid, självklart persisk
mat. Drycken består av rött- och vitt vin samt vatten.
Efter maten serveras kaffe, te och kaka, samt att Kina
bjuder på spännande överraskningar.
Självklart finns det möjlighet (men inget tvång)
att handla mattor denna kväll till oerhört förmånliga
priser med alla garantier och bytesrätt i 6 månader.
Vi vill också gärna klargöra att denna afton avser
främst att ge er lite insyn i den persiska kulturen och
de persiska mattornas ursprung och framställning,
därför är det viktigt att ha ett intresse för denna typ
av information, det övriga är ”grädden på moset”.
Avgift 75 kr som betalas vid samlingen.
Anmälan till Inga-Lill Norberg, 070-550 66 79,
e-post iln@telia.com senast den 20 september.

Har du frågor om försäkringar?
Ring någon av klubbens försäkringsrådgivare
Lillemor Axelsson
Monica Eknert		
Sonja Gustafsson

070-722 01 80
072-247 70 47
070-612 78 33
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RESOR

Medlemsrabatter
Vid resor över 500 kr. rabatteras priset med 100 kr,
utlandsresor har en rabatt på 200 kr.
Alla resor betalas på klubbens plusgiro 19 31 18-7
om inget annat anges. OBS! Sista anmälningsdag.
Moas torp i Sorunda
Om inget annat anges gäller att när resan är betald är
Tisdag 29 september
den bindande. Klubben kan inte erbjuda avbeställningsskydd. Undersök själv vad du har för avbeställAvresa från Royal Viking Hotell, Vasagatan 1, kl. ningsskydd. I Folksams hemförsäkring ingår inte av08.50. Åter i Stockholm ca kl 16.30.
beställningsskydd. Folksam har en tilläggsförsäkring
Moas torp i Johannesdal är en av vårt lands mest Resklar där avbeställningsskydd ingår.
besökta författarbostäder. Hon flyttade hit som nittonåring och väntade då sitt första barn med Karl Johansson. Sex år senare har hon fött fem söner. Det var
också på Johannesdal som Harry Martinsson, Moas
make under elva år, utvecklade sitt författarskap. Under 30-talet blev torpet mötesplats för många av de
unga författarna. Det blir en guidad visning innan
vi åker vidare till Hembygdsgården för guidning och
lunch. Vi besöker även Sorunda kyrka.
Pris 695 kr, inkluderar två visningar, förmiddagskaffe samt lunch. Resan genomförs av Resekompaniet. Mer information och anmälan till Monica
Gullberg, tel 070-389 75 22 senast 25 augusti.

FRISKVÅRD

Hjalmars drömrevy 10 oktober

Höstens promenader

Denna resa var presenterad i sin helhet i 800-KONTAKTEN nr 3. Information och anmälan kontakta 27 sep Nackareservatet, samling vid Björkhagens
Vivian Enochsson, tel 070-722 10 30.
T-bana kl 12.00.

Julbord 23-24 november

Det har blivit en tradition att åka med Birka Cruises
och äta julbord. I år blir det måndag och tisdag 2324 november.
Båten avgår från Stadsgården den 23 november kl
18.00 och vi är åter i Stockholm den 24 november kl
15.45.
Ombord finns förutom god mat även dans och underhållning samt Spa och taxfree.
Pris Insides i 2-bäddshytt 470 kr/person. Enkel
insideshytt 630 kr. I priset ingår hytt, julbord med
dryck (ej starksprit) samt frukost.
Anmälan till Vivian Enochsson tel 070-722 10
30, eller via e-post till vivian.enochsson@telia.com
senast 12 oktober.

Dubai

Beträffande resan till Dubai har vi inte lyckats få reda
på någon resa under vårvintern. Det gäller såväl avresedatum, innehåll och pris. Detta gör att vi STÄLLER IN RESAN.
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11 okt Skanstull till Tanto, samling vid Skanstulls
T-bana uppgång Åhléns kl 12.00.
25 okt Djurgården, samling vid bron kl 12.00.
8 nov Vasaparken, samling vid S:t Eriksplans
T-bana kl 12.00.
22 nov Hagaparken och Fjärilshuset
(OBS! inträdesavgift till Fjärilshuset),
samling kl 12.00 vid hållplatsen för buss
515 på Odenplan.
Kulturkommittén sammanträder
6 dec Klara kyrka, samling på Centralen
(vid ringen) kl 10.30.
Frågor besvaras av Friskvårdskommittén
Ingrid Almqvist 08-771 93 24, 0760-637 328
Margareta Hedenberg
08-590 86 584
Gina Inlöv
08-745 14 01
Sven Bergström
08-770 36 03

Välkommen till höstens studieverksamhet!
Anmälan gör du genom att sända in anmälningstalongen som finns här nedan. OBS! Sista anmälningsdag 9
september 2015. Kallelsen 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 39 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. Lokal meddelas på kallelsen.
1. Litteratur
Du som tycker om att läsa böcker - kom med i vår
cirkel. Deltagarna väljer gemensamt en bok. Vi diskuterar bokens innehåll.
Tisdag 10.00-12.00 Avgift 200 kr/10 ggr.
Cirkelled Elsie Mari Söderlund. Lokal ej fastställd.

5. Iphone och surfplatta (ej nybörjare)
Vi provar och testar nya tekniken. Surfplatta finns
att låna.
Måndag 11.00-13.30. Avgift 200 kr/3 ggr.
Cirkelledare Jan Hagström. Lokal ej fastställd.

6. Engelsk konversation
Onsdag 10.00-11.30. Avgift 500 kr/10 ggr.
2. Handarbete
Vi syr för hand av gamla och nya tyger i olika lapp- Cirkelledare Monica Nilsson. Lokal ej fastställd.
tekniker. Vi stickar, virkar till barnbarnen bl.a som är
7. Släktforskning (nybörjare)
uppskattat och har det trevligt.
Vi går igenom svenska kyrko- och församlingsböckTisdag 10.00-11.45 Avgift 300 kr/10 ggr.
er, födda, husförhör, vigslar och döda. Barnhusbarn,
Cirkelledare Gunvor Fristedt. Lokal ej fastställd.
fosterbarn, adoptioner och bouppteckningar.
Onsdag 09.30-11.00. Avgift 600 kr/7ggr.
3. Line Dance 2 (ej nybörjare)
För dig som dansat ett tag. Vi repeterar det vi lärt oss Cirkelledare Anita Järvenpää. Lokal ej fastställd.
tidigare och lär oss flera nya danser.
8. Gitarr (nybörjare)
Torsdag 12.00-13.45 Avgift 500 kr/10 ggr.
Vi lär oss grunderna - ta med gitarr.
Cirkelledare Solveig och Holger Gustavsson.
Onsdag 10.00-11.30 Avgift 500 kr/10 ggr.
Lokal Teatersalen ABF-huset.
Cirkelledare ej fastställt. Lokal ej fastställd.
4. Spanska - fortsättning
Tisdag 10.00.11.30 Avgift 500 kr/10 ggr.
Cirkelledare Susanne Hernandez. Lokal ej fastställd.
Frågor - ring oss i studiekommittén Monica Lindgren, studieorganisatör 070-602 61 37,
Inger Bergman 070-531 86 95, Lillemor Axelsson 070-722 01 80, Sonja Gustafsson 070-612 78 33,
Inger Wiberg 0730-58 73 30, Michiko Hirota 073-652 91 00, Kristina Otieno Opee 08-647 79 63.

Sista anmälningsdag 9 september - OBS! Anmälan är bindande!

Insändes 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 alltid anges på anmälningstalongen.
			Cirkelnr

Dag

Tid

Ämne

			

Namn
Personnummer
Adress

Postnr

Ort		
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Returadress: Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!
Vi ses vid Högklintstugan den 10 september kl 14.00!

Det blir korvgrillning, tipspromenad och många trevliga kamrater.
Korv och fika 25 kr/person. Anmälan och ev. frågor senast 7 september.

Välkomna!

Tore 0498-21 27 26 • Gun-Britt 0498-24 92 67 • Gunilla 0498-26 52 58
Solig försommarutflykt till Herrvik och Syssne 11 juni

Efter att vi åkt igenom Roma stannade vi i ett vackert änge för att njuta av naturen och plocka fram våra kaffekorgar. Färden gick sedan vidare till Albatrossmuseet i Östergarn där vi möttes av en guide som berättade
om fartygskatastrofen som inträffade utanför Östergarn för 100 år sedan.
Det var det Tyska krigsfartyget Albatross som besköts av ryssarna och tvingades upp på grund vid
kusten. En entusiastisk förening har här samlat bilder
och föremål i ett litet museum.
Alldeles intill finns Herrviks fiskeläge där vi intog
dagens lunch. Vi fortsatte sedan söderut till Syssne
fiskeläge där vi fick kaffe på maten och hade möjligheter att köpa både färsk och rökt fisk.
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