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

Nr 2 • 2016

Välkommen till
Årsmöte onsdag 16 mars
ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, 1tr
Program
Kl 12.00-13.00
Kaffe och smörgås serveras utanför Sandlersalen.
Du har möjlighet att anmäla dig till olika aktiviteter.
Kl 13.00
Marika Andersson, 1:e ombudsman avd 20, informerar om aktuella handelsfrågor.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med behandling av verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse och val av styrelse, revisorer och kommittéledamöter.
Underhållning
Den gotländske musikanten Lennart Walman underhåller med sång och musik.
Detta är ett kulturarrangemang i samarbete med ABF Stockholm
Efter årsmötesförhandlingarna
Gemensam samvaro med en enklare måltid, ett glas vin/öl eller alkoholfritt.
Meddela vid anmälan om det är någon mat du inte tål.
Avgift 100 kr inkl. lotteri, sätts in på klubbens PlusGiro 19 31 18 - 7
Anmäl om du vill delta i samvaron efter årsmötet senast 8 mars till
Gerd Ingels, tel 08-500 295 48, e-post: gerd.ingels@bredband.net
Agneta Bjerkensjö, tel 08-759 90 98, e-post: agneta.bjerkensjo@hotmail.com
Kerstin Arbelund, tel 08-647 32 72, e-post: arbelund@telia.com

Ordföranden har ordet
Nu tackar jag för mig och lämnar mitt uppdrag som ordförande i KLUBB 800. De
här åren vill jag absolut inte ha ogjorda. Det har varit stimulerande att ha fått möjlighet att leda klubben, som är unik med så många medlemmar och som mest under
mina år, 5 025 stycken.
Mitt fokus har varit på innehållet i våra olika kommittéer, att det skulle vara meningsfullt och intressant för medlemmarna. Dock har intresset för studiecirklar de
senaste åren sjunkit, möjligen är det lite omodernt med cirklar, men kanske har vi
ändå lyckats vända trenden i år, då fler medlemmar har anmält sig.
Vi har vid två tillfällen under 2015 bjudit in nya medlemmar för att informera om vår omfattande verksamhet och för att lyssna på dem för att få veta vad de hade för förväntningar på oss. Klubben fortsätter med
att träffa nya medlemmar även under 2016.
Under det senaste året har avdelning 20 organiserats om och förbundet har samtidigt bytt datasystem. Det
har tyvärr gjort att mycket av vårt arbete i arbetsutskottet och i styrelsen försvårats. Vi har konstaterat att nya
medlemmar eller de som bytt adress eller namn inte blivit införda i medlemsregistret. Därför har klubben fått
ett oförtjänt medlemstapp på drygt hundratalet medlemmar.
Min förhoppning är att avdelning 20 och förbundet fortsätter ta sitt ansvar för sina framtida pensionärsmedlemmar så att dessa kan ta del av KLUBB 800s fantastiska utbud av aktiviteter och aktuell information
om pensionärers möjligheter och rättigheter via medlemsmöten och Spännande fredagar.
Agneta Bjerkensjö

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
torsdag 21 april kl 14.00 på Handels avd 20,
Upplandsgatan 5, 1 tr.
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 29 548
eller via e-post: gerd.ingels@bredband.net
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Spännande fredag 1 april

Spännande fredag 20 maj

”Alla kan göra något”

”April i Anhörigsverige”

LO:s och förbundens arbete mot
främlingsfientlighet och rasism.
Keth Thapper ombudsman (kvinna) på LO
ger information och svarar på frågor.
Keth samordnar och utvecklar LO:s arbete mot
främlingsfientlighet och rasism.
Programmet börjar kl 11.15 (OBS! Tiden!)
ABF-huset, Sveavägen 41, Per Albinrummet 1 tr.
Kaffe serveras från kl 10.30 (för medlemmar)
utanför Per Albinrummet.
Facklig-politiska kommittén hälsar alla välkomna
till en spännande fredag.

Susanna Alakoski, uppmärksammad föreläsare
och författare, kommer att bland annat berätta
om sin senaste bok som handlar om missbruk
och medberoende.
Susanna har tidigare medverkat på ett uppskattat
möte med Handels KLUBB 800 och pratade då
som sin succébok Svinalängorna.
Hon kommer även att svara på frågor.
”April i Anhörigsverige” går också som pjäs på
Stadsteatern med lysande recensioner.
Programmet börjar kl 11.00 i ABF-huset,
Sveavägen 41, Palmerummet 1 tr.
Kaffe serveras från kl 10.30 (för medlemmar)
utanför Palmerummet.
Facklig-politiska kommittén hälsar alla välkomna
till en spännande fredag.

Handels KLUBB 800 • ABF Stockholm

Handels KLUBB 800 • ABF Stockholm

Verksamhetsberättelse 2015

Har du frågor om försäkringar?

Verksamhetsberättelsen kommer
inte att skickas ut till alla medlemmar
före årsmötet.
Vill du läsa den före mötet kan du få
den hemskickad efter den 8 mars genom
att ringa sekreterare Gerd Ingels
på tel 08-500 29 548 eller mejla:
gerd.ingels@bredband.net

Kontakta klubbens försäkringsrådgivare - vi kan
svara på allmänna frågor kring försäkringar.
För specifika frågor kan du kontakta Folksam
direkt på tel 0771-960 960
Lillemor Axelsson
Monica Eknert		
Sonja Gustafsson

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

3

Lär vi oss aldrig nå´t?
2016 har rullat igång och jag känner mig bedrövad, besviken och förvirrad, Jag förstår ingenting Löfvens jobbiga start
Socialdemokraterna har fått en jobbig start på valpeegentligen.
rioden. Det är första gången (s) regerar tillsammans
Hur utvecklas vårt samhälle och vår värld? Det är med ett annat parti, vilket betyder jämkning kring
förfärliga bilder som dagligen visas i TV-rutan och alla åsikter. (S) har inte egen majoritet. Vi måste
andra massmedia, krig, mord och förstörelse av män- också se att världen har förändrats. Nu är det flykniskor och deras liv och miljöer. Ingen respekt för tingkatastrofen som i hög grad styr världens och vår
människoliv. Tänk på alla barns framtid, vad gör egen utveckling. Nu står Sverige inför stora frågor
och solidariteten med andra länder sätts inför svåra
man åt det?
Vi hör samma tongångar som startade andra världs- prov. Då känner åtminstone jag att jag är stolt över
kriget, om ras- och religionsmotsättningar. Klyftorna regeringen. Vi får också lovord från andra länder.
Den ständiga frågan som dyker upp i massmedia
växer, de rika blir rikare och de fattiga allt fattigare.
Ordet demokrati verkar inte finnas i beslutsfattarnas är - klarar regeringen sina vallöften? Jag tycker vi ska
huvuden. Men på alla nivåer talar herrarna om att tänka på två saker. Det ena är att valperioden är 4
det måste finnas samarbete, FN, EU med flera, att år och det har gått ett och ett halvt. Regeringen har
alla måste hjälpas åt. Så kräver och stiftar man lagar också rättat till orättvisor i sjukförsäkringen och aroch regler som inga följer, d.v.s man tolkar och går betslöshetskassan. Vi pensionärer har fått sänkt och
efter sin egen linje. De anser tydligen att samverkan rättvisare skatt och bostadstilläggen har höjts. Äldrevården har uppmärksammats och fått mera pengar.
är bra - om det gynnar dem själva.
Vi strider vidare för ytterligare förbättringar. Ställ
upp i kampen!
Etik, moral och lagstiftning
Barbro Karlsson
Hemma i Sverige verkar, när detta skrivs, förvirringen stor bland allianspartierna om eller när man
ska fälla regeringen Löfven. Det verkar vara opinionsmätningarna, massmedia och SD som styr politiSe om du har rätt till bostadstillägg
ken. Därför har de inte tid eller förmåga att ägna sig
En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bosadsså mycket åt alla politiska frågor som behöver lösas:
tillägg om du är ensamstående och har en lägre
tryggheten för barnen, bostäder, skolor m m. Skanmånadsinkomst än 13 000 kronor efter skatteavdaler av flera slag har vi fått se. Frågan som komdrag.
mer är: lär dom sig aldrig nå´t? Skandalerna har sin
För dig som är gift eller sambo gäller 9 000
grund i avsaknad av etik och moral. Alla skriverier
kronor efter skatteavdrag, men då räknas detta
och diskussioner gör att människor förlorar tilltron
utifrån era gemensamma inkomster. Om och hur
till politikerna och deras förmåga och detta är allvarmycket du kan få beror på dina inkomster och
ligt. Det blir krav på skarpa regler och lagstiftning,
tillgångar samt på din bostadskostnad.
där man har olika åsikter på grund av sin ideologiska
grundsyn.
Vill du veta mer? Ring Pensionsmyndighetens
Jag tänker ofta på våra äldre kamrater och politiskt
kundservice på tel 0771-776 776 eller gå in på
aktiva som skapade välfärdssamhället med klara viwww.pensionsmyndigheten.se
sioner och mål som också följdes. Rättvisa, demokrati och allas lika värde.
Nästa nummer av 800-KONTAKTEN
utkommer i mitten av maj, då finns den också att
läsa på Handels hemsida.
(Googla Handels KLUBB 800).
Medlemsmöten 2016 16 mars årsmöte i
ABF-huset. 2 juni på Tellus fritidscenter. 7 september i ABF-huset. 8 november i ABF-huset.
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Spännande fredagar 2016
1 april
20 maj
16 september
21 oktober
25 november
Programmet de tre sista träffarna är ännu inte
klart men boka in datumen i din almanacka.

RESOR
Mordvandring i Nora
Tisdag 12 april
Maria Langs romaner har gett upphov till vår stadsvandring ”Mordvandring i Nora”.
Avresa från Royal Viking Hotell, Vasagatan 1,
Stockholm kl. 07.30 för resa mot Nora. Åter i Stockholm ca kl. 18.30-19.00. Under färden blir det stopp
för busskaffe och smörgås. Vid framkomsten guidad
visning av Göthlinska Gården.
Därefter lunch på Maria Langs Krog i Nora, som
är inhyrt i ett gammalt kyrkstall från 1700-talet.
Efter lunch börjar vår mordvandring. Före hemresan serveras kaffe och bulle på Café Da Capo.
I priset ingår buss, busskaffe, lunch, entréer, guidning samt em-kaffe och bulle.
Pris vid 35 betalande kr 695 kr
30 betalande kr 760 kr
20 betalande kr 960 kr
Denna resa genomförs tillsammans med PRO Sundbyberg och arrangeras av ReseKompaniet.
Anmälan senast den 11 mars till Monica Gullberg
mobil 070-389 75 22 eller monica.gullberg@seko.se

Bornholm - Solens Ö
Torsdag 26 maj

FRISKVÅRD
Välkommen till vårens promenader!
6 mars Gustavsberg
		
Samling vid Slussens bussterminal kl 12.00.

20 mars Fjällgatan
		
Samling vid T-banan Slussen,
		
södra uppgången, kl 12.00.
3 april Trekanten
		
Samling vid Liljeholmens T-bana kl 12.00.
17 april Drottningholmsparken
		
Samling vid Brommaplan kl 12.00.
8 maj
		
		

Hässelby gård
Samling vid tunnelbanan T-Centralen
kl 12.00.

Information och anmälan till Lilian Nylén,
tel 08- 549 031 23 eller lillny2014@hotmail.com.

22 maj Bergianska trädgården
		
Samling vid Odenplan, hållplatsen för
		
buss 515, kl 12.00.
Dagsresa till historiska Åland
		
Lördag 28 maj
Ring Margareta Hedenberg, tel 08-590 86 584
eller Ingrid Almqvist, tel 0760-63 73 28 om du
Den här dagen gör vi en resa till Åland och upptäcker vill veta mer om promenaderna.
öns bästa sidor. I Mariehamn möter en lokalguide oss
och tillsammans tittar vi på Ålands rika historia.
Priset är 500 kr för medlemmar. Icke medlem betalar 650 kr. I priset ingår Kryssning Kapellskär-Mariehamn t/r, brunch, buss och lokalguide på Åland,
bistrobuffé inkl. öl/vin/läsk/kaffe och under dagen
bjuds vi på kaffe och ålandspannkaka i Smakbyn.
Buss avgår från Cityterminalen kl 07.00 och är
tillbaka ca kl 21.20. Resan arrangeras av Högbergs
Buss AB. Mer information och anmälan till
Agneta Bjerkensjö, tel 0734-407 338 eller via mejl
Kastelholms slott. Åland
agneta.bjerkensjo@hotmail.com före 13 maj.
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KULTUR

MOPEDUM
Nynäshamn onsdag 6 april

Fosterlandet, skriven av den svenska dramatikern Lucas Svensson och i regi av Anna Takanen, numera
Kulturhuset Stadsteaterns teater- och scenkonstchef,
är en av 2015 års mest hyllade föreställningar.
Den hade urpremiär på Göteborgs stadsteater där
den spelade för fulla hus och är ett samarbete med
Svenska Teatern i Helsingfors, där den hade finsk
premiär våren 2015. Nu kommer den äntligen till
Stockholm. Fosterlandet är inspirerad av Anna Takanens egen familjehistoria. Speltid 4 tim 30 min inklusive 2 pauser.
Pris 215 kr (ord. pris 265 kr), betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels tel 08-500 29 548
eller via e-post: gerd.ingels@bredband.net
Subventionerade biljettpriser gäller för medlemmar i
KLUBB 800, icke medlemmar kan i mån av plats köpa
biljetter till ordinarie grupp-pris. OBS! Betala inte förrän du fått dina biljetter.

Välkommen med till nostalgimuséet Mopedum i
Nynäshamn onsdagen den 6 april. Upplev 50- 60och 70-talet i form av massor av saker och mopeder
från den tiden.
Vi börjar med kaffe och radiokaka och får en berättelse om muséet och sedan vandrar vi runt i nostalgins tecken. Efter det äter vi en god lunch på muséet
innan vi återvänder hem. Allt detta till en kostnad av
150 kr (ordinarie pris 240 kr).
Samling på perrongen till tåget till Nynäshamn
(pendeltåg 35) kl 9:50, tåget avgår 10:04.
Avgiften, 150 kr, betalar du in till klubbens postgiro 19 31 18-7. Anmälan till Kerstin Arbelund e-post
arbelund@telia.com eller tel 08-647 32 73.

LJUSETS MAGI
Friluftsmåleri från sent 1800-tal
Waldemarsudde
Tisdag 19 april visning Kl 13.00

FARMACIHISTORISKA MUSEET
Wallingatan 24-26
Tisdag 22 mars kl 11.00
Under en guidad vandring i Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum får vi ta del av apotekens historia och utvecklingen av tillverkning av läkemedel
från 1600–talet till modern tid. Ta chansen att se en
okänd pärla!
Avgift 40 kr, betalas vid samlingen.
Anmälan till Gerd Ingels, tel 08-500 29 548 eller
e-post: gerd.ingels@bredband.net
OBS! Museet ligger i en äldre byggnad med branta,
trånga trappor som inte är handikappanpassade.

FOSTERLANDET
Stadsteatern, Stora scenen
Tisdag 12 april kl 13.00
90-åriga Elsa ligger för döden i Helsingfors. I Göteborg försöker barnbarnet Lussa förstå hur hennes farmor kunde lämna bort hennes pappa John när han
var liten. Och varför tog hon aldrig tillbaka honom
när kriget tog slut? John kämpar med att förlåta.
Fosterlandet är en skakande berättelse om kärlek,
uppoffringar och svek. Om mödrars makt över sina
barn. En episk familjeberättelse, lika personlig som
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politisk. I centrum står ett av nästan 80 000 finska
krigsbarn som skickades till Sverige under andra
världskriget.

Friluftsmåleriet fick sitt stora genombrott under andra hälften av 1800-talet. Med början i Frankrike
övergav konstnärerna ateljémåleriet för att istället
måla ute i det fria, och ljuset och dess skiftningar
blev
det centrala i skildringarna.
Kulturkommittén
sammanträder
I utställningen på Waldemarsudde visas 170 verk
av såväl kända som idag bortglömda friluftsmålare.
Särskilt fokus ligger på kvinnliga konstnärer. Verk av
ett flertal av dessa konstnärer har sällan visats och få
är representerade i offentliga samlingar.
Biljettkostnad 50 kr (ord pris 100 kr).
Anmälan till Inger Bergman tel 08-471 85 17,
070-531 86 95, epost: ieam.bergman@telia.com

SOPPKONSERT med musik av Britten
Konserthuset, Grünewaldsalen
Fredag 29 april kl 12.15-ca kl 13.00
Jesper Harryson oboe, Emma de Frumerie violin,
Christopher Öhman viola och Johannes Rostamo cello,
spelar kammarmusik av Britten: Sex metamorfoser
efter Ovidius för solooboe, Svit nr 1 för solocello och
Fantasikvartett f-moll.
Biljetter inkl soppa 155 kr (ord pris 205 kr).
Dörrarna öppnas kl 11.45.
Meny Broccolisoppa med cannelinibönor, toppas
med fetaostdip.
Anmälan till Inger Bergman tel 08-471 85 17,
070-531 86 95, e-post: ieam.bergman@telia.com

köptes villan av Acke. Nu har vi möjlighet att få en
visning av Antikrundans konstexpert Claes Moser.
Kostnad 150 kr (för medföljande ej medlem 250
kr). I priset ingår kaffe, smörgås och kaka. Avgiften
sätts in på klubbens Plusgiro 19 3118-7.
Anmälan till Inga-Lill Norberg tel 070-550 66 79
eller iln@telia.com senast den 13 maj.
Färdsätt buss 670 från Tekniska högskolan till
Vaxholms kyrka, promenad ca 5 min eller Vaxholmsbåt från Stockholm därefter promenad till Pilgatan 5.

LITOGRAFISKA MUSÉET
Torsdag 19 maj 13.00
FILMSTADEN - DRÖMFABRIKEN

Litografiska muséet, Sundby gård är ett arbetsplatsTorsdag 9 juni 13.00
muséum med både verkstad och utställningslokaler.
Välkommen att se och lära om hur ett litografiskt
tryck kommer till. På muséet visas stenar och pressar
som använts för att framställa litografiska trycksaker,
allt från affischer till verk av Picasso och Peter Dahl,
Albin Amelin och andra konstnärer.
I utställningshallen visas under vårt besök konstnären Lars Hellström från Gotland. En stor samling av
äldre tryck finns digitaliserad och möjlig att ta del av.
Avgift 50 kronor för medlemmar.
Anmälan till Bo Tengberg, tel 070 53 53 009, eller
e-post: bo.tengberg@bredband.net
I anslutning till muséet finns ett värdshus, där den
som önskar kan äta eller fika.
Till museet åker du med pendeltåg till Huddinge
station, därefter buss 509. Just nu har vi inga tidsangivelser på grund av vintertid.

VILLA AKLEJA
Pilgatan 5 Vaxholm
Måndag 30 maj kl 11.00-ca 12.30
Vi får en rundvandring samt föredrag av konstexperten Claes Moser i hans drömhem med all konst och
en stor samling av J.A.G Acke.
Villa Akleja ligger i ett område med några av Vaxholms största sommarvillor. Den äldsta delen utgörs
av en trävilla från 1870-talet med trappor, torn och
en stor , flersidig matsal i husets östra parti. År 1901

Välkommen att besöka Filmstaden i Råsunda. Vår
guide möter utanför Portvaktsstugan, strax innanför
grindarna till Filmstaden på Greta Garbos väg 3.
Vi går en cirka 45 minuters lång guidad tur i Filmstaden i de filmhistoriska kvarteren och guiden berättar om de filmer som spelats in här, till exempel Körkarlen, Gösta Berlings saga, Hets, Det sjunde inseglet,
och Att angöra en brygga - bara för att nämna några
av alla de drygt 500 filmer som spelats in här mellan
1920 och 1999.
Självklart berättar vår guide också om de filmpersonligheter som varit verksamma här, Victor Sjöström, Greta Garbo, Ingrid Bergman och Ingmar
Bergman -men också Hasse Alfredsson, Olle Hellbom, Monica Zetterlund och Stellan Skarsgård.
Vi tar oss också en titt på den nya statyn, Teatervagnen av Peter Linde, som står alldeles nedanför Lilla ateljén och ger sin hyllning till svensk filmhistoria.
Guidningen sker utomhus, så anpassa kläderna efter
dagens väderlek.
Enklast kommer du till Filmstaden med tunnelbana från T-Centralen till station Näckrosen med
uppgång Råsundavägen.
Kostnad 75 kronor för medlemmar.
Möjligheter till kaffe och våfflor samt inköp mm.
finns i portvaktsstugan.
Anmäl dig senast 20 maj till Bo Tengberg,
tel 070-535 30 09 eller via e-post:
bo.tengberg@bredband.net
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Returadress: Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!
Årets första träff!

Hej och god fortsättning!
Nu startar vi igen med nya mål, denna gång ska vi till Gotlands Museum - Visborgs Magasin där vi
ska få en guidad tur bland gamla fornminnen från Fornsalen. Därefter kommer det att finnas kaffe och
kaka. Total kostnad för guidad tur och kaffe 40 kr/person. Torsdag 10 mars, Vädursgatan 10 kl 14.00.
Föranmälan krävs senast 7 mars till
Tore		
Gunn-Britt
Gunilla

0498- 21 27 26
0498-24 92 67
0498-26 52 58

Hjärtligt välkomna!
8

800-KONTAKTEN utges av
Handelsanställdas förbund avd 20 KLUBB 800
adress:

Handels avd 20, KLUBB 800, Box 19035,
104 32 Stockholm. telefon: 0771-666 444.
hemsida: www.handels.se/stockholm
ansvarig utgivare: Marika Andersson.
red: Gerd Ingels, gerd.ingels@bredband.net
Agneta Bjerkensjö, agneta.bjerkensjo@hotmail.com,
Inger Bergman, ieam.bergman@telia.com
layout: Christer Lind.
tryck: Bergs Grafiska.

