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

Nr 1 januari 2015

T

Välkommen till

T

MEDLEMSMÖTE

T

onsdag 21 januari 2015
ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, 1 tr

T

Program
Kl 12.00-13.00
Kaffe och smörgås serveras utanför Katasalen.
Kommittéerna finns på plats och tar emot anmälningar till
olika aktiviteter
Bokbytarbord • Lotteri

T

T

Kl 13.00
Vilka försäkringar gäller för oss pensionärer?
Medverkan av Zenita Olofsson från Folksam

T

Kl 13.50
Teaterföreställning - Städerskan
En monolog av och med skådespelerskan Ewa Carlsson

T

Teaterföreställningen görs i samarbete med ABF

Välkomna!
Styrelsen/KLUBB 800

Ordförande har ordet
Den 3 december 2014 var den dagen som Stefan Löfven beslutade att det ska hållas
ett extraval den 22 mars 2015. Sverigedemokraterna hotar att fälla nya budgetomröstningar så länge inte övriga partier släpper in dem och tar upp deras invandringsfientliga politik på dagordningen. Det är en skrämmande utveckling när politiken i
Sverige tar sig sådana former.
I den situation regeringen befann sig, tror jag, att ett extraval är det enda sättet att
lösa den här knuten på. Nu blir det så, att ansvaret för det hopplösa politiska läget får
axlas av folket vid valet i mars.
Några rader också om vårt senaste medlemsmöte i november då klubbens budget antogs. Det var inte
några större förändringar och därmed inte heller några diskussioner om vart pengarna skulle gå. Vi hade
bjudit in en representant (volontär) från Läkare utan gränser som med stor inlevelse berättade om deras verksamhet och om organisationens uppbyggnad. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser,
krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. De finns alltid ute i fält och
kan därför snabbt komma på plats med hjälpinsatser. Det var också mycket intressant att lyssna till Johannas
berättelser från sina egna resor. Med anledning av att KLUBB 800 fyllde 30 år förra året avslutade vi mötet
med en liten högtidlighet i restaurangen.
Vi har ett nytt år och nya intressanta och spännande aktiviteter i KLUBB 800. Spännande fredagar att
se fram emot, liksom våra medlemsmöten. Det är naturligtvis min förhoppning att ni ska finna vårt utbud
oemotståndligt och trevligt.
Agneta Bjerkensjö

Spännande Fredag
30 januari 2015

Våld mot kvinnor

Många kvinnor lever med hot och våld i sina nära relationer. Under 2000-talets
första årtionde mördades 137 kvinnor. Våld mot kvinnor är ett av våra
stora folkhälsoproblem.
Tidigare ordförande i Alla Kvinnors Hus Lena Josefsson berättar om jouren och vad
man gör för att stoppa våldet. I 35 år har kvinnojourerna stöttat och hjälpt
våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Vilka kvinnor kommer till kvinnojourerna och hur arbetar jourerna?
Hur kan man få stopp på våldet mot kvinnor?
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.
Spännande fredagar genomförs i samarbete med ABF Stockholm
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Höjningen av medlemsavgiften
För pensionärsmedlemmar blir avgiften 143 kr per
månad från och med 1 januari 2015. Av den avgiften
går 120 kr till förbundet och 23 kr till avdelningen.
Förbundets del av pengarna ska täcka alla kostnader för försäkringar, Handelsnytt m.m. Avdelningens avgift ska täcka all verksamhet som bedrivs av
KLUBB 800 samt den del av resurser som vi ställer
till ert förfogande i övrigt. Höjningen på 13 kronor
per månad för 2015 kan dessutom förklaras med
ett tidigare misstag. Högsta möjliga avgift för våra
medlemsklasser infördes redan på repet 2011, alltså
2012 års avgifter. Av någon anledning glömdes er
medlemsform bort så ni har sedan dess betalat ca 10
kronor per månad för lite. Detta upptäcktes nu när
de nya avgiftsklasserna skulle införas.
Avslutningsvis vill jag också tillägga att vi inför
kongressen 2016 har ett helt nytt avgiftssystem på
gång där alla förbundets 19 avdelningar ska ha samma avgift. Hur det exakt kommer att se ut vet vi inte
förrän efter kongressens beslut men det stora syftet
med det är att alla medlemmar ska betala lika mycket
oavsett var de bor eller är verksamma.
Martin Ångman, ordförande i Handels avd 20

Vad får du för avgiften?
För avgiften får du
- en mycket bra hemförsäkring som innehåller egendomsskydd, ansvar, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd, kris, ID-stöld.
- en olycksfallsförsäkring som innehåller
olycksfallsersättning, akutersättning, sjukhusvistelse, tandskador, rehabilitering, övriga kostnader, kroppsskadeersättning, medicinsk invaliditet, krisbehandling.
- tidningarna Handelsnytt och Vi i 20,
- rådgivning i t.ex försäkringsfrågor,
- möjlighet att delta i KLUBB 800s många aktiviteter till subventionerat pris.

Valberedningen har ordet

Tiden går fort och snart är det dags för årsmöte
igen! För att klubbens verksamhet ska kunna hålla
samma höga klass som hittills och helst utvecklas
och förbättras behöver vi många förtroendevalda
i styrelsen och kommittéerna.
Vill du vara aktiv i klubben och bidra till vår
fina verksamhet med dina idéer? Eller känner du
någon som du tror vill göra en insats för klubben? Då ska du höra av dig till valberedningens
sammankallande Vivian Enochsson på telefon
0707-22 10 30 eller via e-post till
vivian.enochsson@telia.com

Har du frågor om försäkringar?
Kontakta klubbens försäkringsrådgivare
Lillemor Axelsson
Monica Eknert
Solveig Byberg
Sonja Gustafsson

070-722 01 80
072-247 70 47
070-743 53 61
070-612 78 33
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RESOR

besöker Avoca där du kan handla deras kvalitetsprodukter av ull. Sedan besöker vi den vackra herrgården
och trädgården Powerscourt House & Gardens, ett
adligt gods och trädgård från 1600-talet. På kvällen
finns möjlighet att följa med på en Irländsk afton,
med middag sång, musik och dans i stil med ”Riverdance” till en kostnad av 600 kr.
Dag 4 En egen dag i Dublin eller följ med på en
frivillig utfärd till den lilla hamnstaden Howth och
Malahide slott. Kostnad för utfärden är 390 kr.
På kvällen blir det gemensam avslutningsmiddag
då vi får smaka på traditionell mat och dryck.
Anmälan snarast, dock senast den 10 februari,
till Anita Bergström, tel 0730-707 578 eller via epost till anita.g.bergstrom@telia.com.
Efter anmälan till klubben skickar Reseskaparna ut
resebevis med anmälningsavgift på 1000 kr och slutbetalning av resan 45 dagar innan.

2015 års och vårens resor inleds med en
Vin- och matsafari i Östergötland 16 april
Vi avreser kl 07.15 från PRO, Lötgatan 6, Sundbyberg, samt från Hotell Royal Viking, Vasagatan 1,
Stockholm kl 07.35. Busskaffe och smörgås under
förmiddagen.
Därefter gör vi ett besök hos Wester Vin på Härna
Gård, Vreta kloster. Vinprovning av de östgötska
vinerna som gården producerar. Här finns Sveriges
största odling av vindruvor i växthus.
Vidare till Brunneby Musteri där vi intar vår lunch.
Här finns en stor gårdsbutik med över 100 olika produkter av eget sortiment samt stort urval av lokalproducerade delikatesser.
Vi reser vidare mot Norsholm och Britta och Lennarts Nära kött. Här finns manuell kött- och charkdisk innehållande lokalt uppfött nöt-, lamm- och
gris. Kravodlat och närodlat. Här intar vi också eftermiddagskaffet. Åter i Stockholm och Sundbyberg
cirka kl 18.30-19.00.
Pris 695 kr vid 35 personer, inkl.förmiddagskaffe
samt lunch.
Anmälan till Ilona Häggblom senast 13 mars tel Övriga resor under året. Beskrivning av resorna
kommer i nästa nummer av tidningen.
08-29 79 57, 0731-428 579 eller via epost till
haggblom@hotmail.com
Ängsö nationalpark i maj troligen i vecka 21.
Resa till Dublin och Wicklow 10-14 maj
Hildasholm i Leksand 16 juni 2015.
Resan arrangeras av Reseskaparna.
Få en smak av Irland med ett besök till huvudstaden
Dublin och Wicklowbergen, även kallade Irlands En resa till Berlin i september 2015.
trädgård, belägna strax söder om Dublin.
Pris 7 790 kr. Priset är räknat på 20 deltagare. För Hjalmars revy i september
medlemmar subventioneras priset med 200 kr. Ej
medlem betalar fullt pris. Tillägg enkelrum 1 300 kr. Moas torp i Sorunda 29 september 2015.
I priset ingår flyg med SAS, Arlanda-Dublin t.o.r.
Logi i dubbelrum med irländsk frukost på Jury´s Dubai i december 2015 - mars 2016.
Inn, reseledare, stadsrundtur med besök till Old Jameson Distillery, utfärd till Wicklow. 4 frukostar, 2 Klubben ger medlemsrabatt på resor som kostar över
500 kr med 100 kr och på utlandsresor med 200 kr.
trerättersmiddagar.
Alla resor betalas på klubbens plusgiro 19 31 18-7
om inget annat anges. Observera sista anmälningsEn kort beskrivning av innehållet i dagarna.
Dag 1 Efter ankomsten till Dublin, gemensam väl- dag. När resan är betald är den bindande. Klubben
kan inte erbjuda avbeställningsskydd. Undersök själv
komstmiddag.
Dag 2 Stadsrundtur med besök på Old Jameson vad du har för avbeställningsskydd. I Folksams hemDistillery med visning och provsmakning. Eftermid- försäkring ingår inte avbeställningsskydd. Folksam
har en tilläggsförsäkring Resklar där avbeställningsdagen är fri för egna upptäckter.
Dag 3 Utfärd till Wicklow och Powerscourt. Vi skydd ingår.
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KULTUR
En folkefiende
Stockholms stadsteater, Lilla scenen
Söndag 8 februari kl 17.00
Alexander Mørk Eidem har haft stora framgångar
med sina egna versioner av klassiker som Tre systrar, Djungelboken, De tre musketörerna, Paraplyerna
i Cherbourg för att nämna några. Nu sätter han upp
Ibsens En folkefiende från 1882 i en egen bearbetning. I rollerna bl.a Leif Andrée, Peter Eggers och
Kajsa Ernst.
Pris 215 kr (ord.pris 265 kr) betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08-500 295 48
eller via e-post till gerd.ingels@bredband.net
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Onsdag 18 februari, kl 15-17
Elektronvägen 2, Flemingsberg
Kom med på och få en inblick i den historia vi inte
fick lära oss något om i skolan! I Arbetarrörelsens arkiv har man mer än 5000 arkiv från politiska, fackliga
och andra organisationer, samt många personarkiv.
Dessutom stora samlingar av bilder, affischer, filmer,
fanor, märken och andra föremål. Biblioteket har en
omfattande vetenskapligt specialbibliotek som speglar den fackliga och politiskaarbetarrörelsens historia.
Sammantaget en kulturskatt både nationellt och internationellt som Du kan få en inblick i.
Samling på Flemingsbergs station vid Norra utgången, utanför spärren 14.45, för gemensam promenad till Arkivets lokaler på Elektronvägen.
Anmälan till Maria Bosdotter via epost:
maria.bosdotter@gmail.com, tel 070-315 59 99,
eller till Bo Tengberg via e-post:
bo.tengberg@bredband.net, tel 070-535 30 09.
Gösta Berlings Saga
Stockholms stadsteater, Stora scenen
Söndag 15 mars kl 13.00
Gösta Berlings saga, en av svensk litteraturs största
klassiker, är Selma Lagerlöfs debutroman från 1891.
En underbar skröna från 1820-talets djupa skogar
i Värmland. Selma Lagerlöf fick som första kvinna
Nobelpriset 1909. I rollerna bl.a Ann Petrén, Joel
Spira och Maria Salomaa.

Pris 235 kr (ord.pris 285 kr) betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08-500 295 48
eller via epost till gerd.ingels@bredband.net
Alla dagar alla nätter
Stockholms stadsteater, Lilla scenen
Onsdag 8 april kl 18.00
Alla dagar alla nätter är en föreställning om de relationer som uppstår i det vi kallar ”familj”. Margareta
Garpe har tidigare utforskat sin samtidshistoria på
Stockholms stadsteater i klassiker som Jösses Flickor,
Limbo och nu senast Hjärtats dubbla slag.
I rollerna bl.a Meta Velander, Cecilia Frode och
Lena B Eriksson.
Pris 215 kr (ord.pris 265 kr) betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08-500 295 48
eller via e-post till gerd.ingels@bredband.net
Mariehamns litteraturdagar
20-22 mars i Mariehamns bibliotek på Åland
Programmet består av författarmöten, uppläsningar,
samtal och debatter kring aktuella ämnen samt musikaliska framträdanden. Årets tema är ”Flykt”
Kulturkommittén anordnar för tionde året i rad en
resa till litteraturdagarna. Ungefärligt pris blir 1100
kr/person för dubbelrum. Då ingår resa, två nätter
på hotell och kvällsevenemang (ingen mat ingår) på
fredag och lördag. Samtliga dagsprogram är gratis.
Anmäl dig till Gerd Ingels, tel 08-500 29 548 eller via epost till gerd.ingels@bredband.net senast 12
januari.

Kulturkommittén sammanträder

Subventionerade biljettpriser gäller för medlemmar i KLUBB 800, icke medlemmar kan i
mån av plats köpa biljetter till ordinarie pris.
OBS! Betala inte förrän du fått dina biljetter.
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Välkommen till vår studieverksamhet!
Anmälan gör du genom att sända in anmälningstalongen som finns bifogat. OBS! Sista anmälningsdag 21
januari 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 resptive verksamhet. Kostnader för studielitteratur och material kan tillkomma. Vi startar under vecka 6 om
ingen annan tid anges 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. 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.
Lokal ej fastställd.
2. Litteratur
Du som tycker om att läsa böcker
kom med i vår cirkel. Du får själv
välja bok.
Tisdag 10.00-12.00.
Avgift 200 kr/10 ggr.
Cirkelledare Else Mari Söderlund
Lokal ej fastställd.
3. Handarbete
Vi syr för hand av gamla och nya
tyger i olika lapptekniker. Vi stickar, virkar till barnbarnen bl.a och
har trevligt tillsammans.
Tisdag 10.00-11.45.
Avgift 300 kr/10 ggr.
Cirkelledare Gunvor Fristedt.
Lokal ej fastställd.
4. Line Dance 1 (ej nybörjare)
Dans som inte kräver någon partner och som är en utmärkt motionsform. Nyttigt och kul för
kroppen och knoppen. Vi lär oss
fyra olika danser. Vi repeterar det
vi lärt oss tidigare och lär oss flera
nya danser.
Torsdag 14.00-15.00.
Avgift 300 kr/10 ggr.
Cirkelledare Solveig och Holger
Gustavsson.
Tel till Solveig 076-818 30 34.
Lokal Teatersalen i ABF-huset.
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5. Line Dance 2 (ej nybörjare)
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-huset.

6. Spanska - fortsättning
Tisdag 10.00-11.30.
Avgift 500 kr/10 ggr.
Cirkelledare Candido Iglesias
Fernandez.
Lokal ej fastställd.

9. Släktforskning fördjupning
(du bör ha goda grundkunskaper
i släktforskning). Innehåll, kulturhistoria d.v.s hur levde man m.m?
Onsdag 10.00-12.30.
Avgift 600 kr/7ggr.
Cirkelledare Anita Järvenpää.
Lokal ej fastställd.

10. Akvarellmålning
Kom och prova på att måla akvarell och akryl i olika tekniker och
material.
Onsdag 09.30-12.00.
Avgift 500 kr/5 ggr.
Cirkelledare Annie Cedervall.
Lokal ej fastställd.

11. Skrivarcirkel
Du kan skriva om ditt yrekesliv,
uppväxt, hemstad m.m.
Onsdag 10.00-12.00.
Avgift 300 kr/10 ggr.
Cirkelledare Yvonne Nenander.
7. Iphone och surfplatta
Vi provar och testar nya tekniken. Lokal ej fastställd.
Surfplatta finns att låna.
12. Res och läs
Måndag 11.00-13.30.
Resan är planerad till Dublin på
Avgift 200 kr/3 ggr.
Irland, 10-14 maj 2015. Innan
Cirkelledare Jan Hagström.
resan läser vi om Irland och lär
Lokal ej fastställd.
känna varandra. Ev besök på ambassaden.
8. Engelsk konversation
Tisdag 09.00-10.30.
Tisdag ev onsdag 10.00-12.00.
Avgift 200 kr/3 ggr.
Avgift 500 kr/10 ggr.
Cirkelledare meddelas senare.
Cirkelledare Monica Nilsson
Lokal ej fastställd.
Lokal ej fastställd.

Frågor eller mer information ring
oss i studiekommittén
Monica Lindgren, studieorg.
Inger Bergman
Lillemor Axelsson
Sonja Gustafsson
Inger Wiberg
Michiko Hirota
Gunnar Björkman

070-602 61 37
070-531 86 95
070-722 01 80
070-612 78 33
0730-58 73 30
073-652 91 00
0730-71 81 60

FRISKVÅRD
Välkommen till vårens promenader!

Anmälningstalong
Sista anmälningsdag 21 januari - OBS! Anmälan är bindande! Tillverka en egen anmälan
om du inte vill klippa i programmet.
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. Ett krav från folkbildningsförbundet och gäller för alla studieförbund.

8 mars

Dag

Tid

Ämne

Farsta strand
Samling vid T-banan Farsta strand kl 12.00
22 mars Kyrksjölöten
Samling vid T-banan Åkeshov kl 12.00
12 april Haninge, Rudan
Samling vid pendeltåget södra uppgången
kl 12.00
26 april Kungsholms strand
Samling vid Stadshuset kl 12.00
10 maj Vitabergsparken
Samling vid Åhléns, Ringvägen/Götgatan
kl 12.00
24 maj Hellasgården
Samling vid Slussens bussterminal, buss
401 kl 11.30

Cirkelnr

Medtag gärna lättare matsäck och sittunderlag

Adress

Persnr.

Namn

Ring Margareta Hedenberg, tel 08-590 86 584 om
du vill veta mer om promenaderna.
Lättgympan startar 26 januari kl 14.00 på Tellus,
Lignagatan 4. GRATIS!
Ring Ingrid Almqvist, tel 08-771 93 24 om du vill
veta mer om lättgympan
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Returadress: Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!
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 önskar Tore, Gunilla
och Gun-Britt!
Gotska Sandön
Gotska sandön är en ö i
Gotlands region belägen i
Östersjön 40 km norr om Fårö.
Ön är cirka 8 km lång och 5 km bred.
Gotska Sandön är naturreservat från tidigt 1900-tal.
Vid vår sista träff för året var vi 20 nyfikna Handelsmedlemmar. Nyfikna för att temat för träffen var
Gotska Sandön. Den sagoomspunna ön! Dan Petersen var vår guide och berättare. Han tog oss med på
en spännande ”vandring” med hjälp av kartor och
vackra bilder
Han har tidigare bott på ön, och har stora kunskaper om vad som finns och vad som hänt på denna
ö, så det blev många historier om olika platser och
gamla sandöbor. Träffen avslutades med fika och
landgång!
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800-KONTAKTEN utges av
Handelsanställdas förbund avd 20 KLUBB 800
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Handels avd 20, KLUBB 800, Box 19035,
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hemsida: www.handels.se/stockholm
ansvarig utgivare: Marika Andersson.
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