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Välkommen till

MEDLEMSMÖTE

onsdag 25 januari 2017
ABF-huset, Sandler-salen, Sveavägen 41, 1 tr

Kl 12.00-13.00
Kaffe och smörgås serveras utanför Sandler-salen.
Kommittéerna finns på plats och tar emot anmälningar till sina aktiviteter.
Bokbytarbord • Lotteri.
Kl 13.00
Val av 5 ombud och 5 suppleanter till avdelningsmöten i avd 20.

Cecilia Blomqvist från Konsumenternas Bank- och finansbyrå informerar och svarar på
frågor om kontokort, seniorlån, internetbank och andra frågor inom bankområdet.
Kl 14.45
”En spännande färd på musikens vingar”.
Christoffer Hallgren och Micke Kressner tar oss med på en musikresa!
Detta är ett kulturarrangemang i samarbete med ABF

Välkomna!

Styrelsen Handels/KLUBB 800

Ordföranden har ordet
God fortsättning på det nya året! Man kan bara konstatera att ett år går alldeles
för fort, men tittar man tillbaka på året har det ju hänt en hel del både ute i världen, Sverige och i klubben. Stora världshändelser har nitat sig fast i minnet, Brexit,
Trump och terrorhandlingar från extremister. Dessa tre händelser hör ju i hög grad
ihop med varandra, nämligen genom rädsla för det främmande. Detta späs i värsta
fall på av näthatare, rasister och nazister, som sprider desinformation på nätet och
i samhället. Det handlar ju till viss del också om det s k ”politikerföraktet”. Jag
förstår inte, att folk inte begriper, att det finns inget parti som kan infria alla sina
vallöften, när de inte har majoritet i riksdagen.
I Sverige har regeringen kommit halvvägs i sin mandatperiod och kämpar för att
få ”ordning på torpet”, vilket inte är så lätt, när man måste samarbeta över parti- och blockgränser. Vad jag
hoppas på för i år är i alla fall att de ska få ordning på vinstuttagen inom vård, skola och omsorg och rensa
bland oseriösa företag där.
Pensionerna är ju ytterligare en fråga som måste ses över, annars kommer antalet fattigpensionärer att öka
katastrofalt framöver. Vi ser ju redan nu att t.ex. kvinnor, som jobbat deltid inte kan försörja sig på enbart
pensionen.
Tittar vi tillbaka på klubbens verksamhet under 2016 ser det mycket positivt ut. Vi har haft mycket bra aktiviteter, t.ex. resor både utomlands och inrikes, intressanta studiebesök och föreläsningar, kulturevenemang
och friskvårdsaktiviteter. Det är bara på ett område som verksamheten sjunker, nämligen studier. Vi försökte
locka med en Vårfest för studiedeltagare, vilket inte har gett något resultat ännu, men vi gör ett nytt försök
under 2017 eftersom denna fest blev mycket uppskattad. En del studieerbjudanden kom inte igång p.g.a
att vi inte fick tag i ledare, men vi hade intresserade deltagare. Detta gällde först och främst bridge, Ipone/
smartphone och yoga. Så finns det någon som är intresserad eller känner någon som skulle kunna ställa upp
som ledare i dessa ämnen, meddela studiekommittén.
Nu får vi skaka av oss det negativa och ta med det positiva från förra året, se fram mot det nya och hoppas
att kärleken övervinner hatet. Varför bara ”Vila i frid” - Varför inte ”Leva i frid”!
Inger Bergman

Kalendarium

Nästa nummer av 800-KONTAKTEN kommer
ut omkring den 6 mars. Då finns den också att
läsa på Handels avd 20s hemsida.

FOLKSAM försäkringar
För allas kännedom
Vi har en mycket bra olycksfallsförsäkring genom
Handelsanställdas förbund.

Medlemsmöten våren 2017			
25 januari, ABF-huset				
Som ett exempel:
22 mars årsmöte, ABF-huset			
En medlem i KLUBB 800 fick borrelia i somras.
Preliminärt 1 juni, Tellus fritidscenter
Medlemmen tog kontakt med Folksam och
fick veta att borrelia klassas som olycksfall.
Spännande fredagar 2017
Ett ekonomiskt stöd betalades ut till medlem3 februari
Lars Zakrisson
men av Folksam.
31 mars
Olle Burell
Viktigt! Kom ihåg att du kan anmäla ett
19 maj
olycksfall som hänt för 5-10 år sedan.
15 september K G Wanngård
27 oktober
Styrelsen Handels KLUBB 800
24 november
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Kommitté i Nynäshamn

Eftersom medlemmarna i Nynäshamn tycker det är
långt att åka till de aktiviteter vi har i Stockholm så
samlade vi ett antal medlemmar till möte med fika
där, för att se hur stort intresset är att ordna något i
Nynäshamn.
Det var ett mycket positivt möte och de var alla
intresserade av att bilda en kommitté med uppgift
att jobba fram aktiviteter på plats. Vi utsåg en interimskommitté på sex personer, som ska träffas och
se vad de kan hitta för intressant att göra. Om detta
kommer att slå väl ut så kommer Nynäshamnskommittén att väljas på årsmötet i mars 2017.
PS. Hör upp alla medlemmar i Södertälje och
Norrtälje! Om ni tycker detta är en bra idé att anamma även i era kommuner så hör av er till redaktionskommittén (telefonnummer och mejladresser, se
sista sidan av 800-KONTAKTEN.)DS
Inger Bergman
Vill du komma i kontakt med oss i Nynäshamn
hör av dig till:
Åsa Adriansson, 070-515 67 71
e-post asa.adriansson@comhem.se
Inga Ahlkvist, 073-929 38 95
e-post: kurt.ahlkvist@telia.com
Elisabeth Kiole, 070-659 20 97
e-post: kiole@bredband.net
Du har kanske något intresse, som du vill dela med
andra. Eller har förslag på aktiviteter. Hör gärna av
dig till kommittén. Fredagar 10.00 tränar vi på Rosengårdens gym. Ingen avgift eller föranmälan. Har
du frågor? Ta kontakt med någon i kommittén.
Är du intresserad av släktforskning?
Finns intresse, kan vi starta en grupp i Nynäshamn.
Ta kontakt med Inga Ahlkvist eller Åsa Adriansson.

Första bilden på Nynäshamnskommittén
Studiebesök på Nynäshamns Ångbryggeri
torsdag 16 mars
En spännande historia om hur entusiastiska hembryggare blev hantverksbryggare.
Vi får lukta på humle, smaka på malt och se hur
de brygger ölen från maltkross till flaskpåfyllning.
Sedan avnjuter vi en bryggarbricka.
Alla medlemmar i KLUBB 800 är välkomna!
Ta gärna med en vän (eller flera).
Plats: Lövlundsvägen 2-4 Nynäshamn.
Tid: kl 14.00.
Kostnad: 295 kr för medlemmar, 345 kr för icke
medlemmar.
Anmälan senast 14 febr. till Åsa Adriansson mobil:
070-515 67 71, e-post: asa.adriansson@comhem.se

Vårfest
Studiekommittén planerar att även i år
bjuda in till en vårfest i slutet av maj!
Alla som deltagit i cirklar under
hösten 2016 och våren 2017 är
välkomna.
Det gäller både cirkelledare
och cirkeldeltagare.
Vi kommer att använda
stimulansbidraget så vårfesten
är kostnadsfri.
Mer detaljer om festen
kommer i tidningen 800-KONTAKTEN i vår.
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Välkommen till höstens studieverksamhet!
Anmälan gör du genom att sända in anmälningstalongen som finns längre fram i programmet.
OBS! Sista anmälningsdag 25 januari 2017. 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 7 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 i kallelsen.
1.Litteratur
Du som tycker om att läsa böcker kom med i vår
cirkel. Du får själv välja bok. Vi diskuterar bokens
innehåll.
Tisdag
10.00-12.00
Avgift
200 kr/10 ggr
Cirkelledare Else Mari Söderlund
Lokal ej fastställd.
2. Handarbete
Vi syr för hand av gamla och nya tyger i olika lapptekniker. Vi stickar, virkar till barnbarnen bl.a. som
är uppskattat och har trevligt tillsammans.
Torsdag
10.00-12.00
Avgift
300 kr/10 ggr
Cirkelledare Gunvor Fristedt
Lokal ej fastställd.

6. Digital kamera
Dag meddelas när vi vet hur många som anmält sig.
Tid 		
12.00-14.30
Avgift
200 kr/4 ggr
Cirkelledare Anders Lindqvist
Lokal ej fasställd.

7. Släktforskning
Vem är jag och var kommer jag ifrån?
3. Line Dance 2 (ej nybörjare)
Torsdag
09.00-11.30
För dig som dansat ett tag. Vi repeterar det vi lärt oss Avgift
400 kr/8 ggr
tidigare och lär oss flera nya danser.
Cirkelledare Anita Järvenpää
Torsdag
12.00-13.45
Lokal ej fastställd.
Avgift
500 kr/10 ggr
Cirkelledare Solveig och Holger Gustavsson
Tyvärr har ABF inte hittat någon
Lokal
Teatersalen ABF-huset
cirkelledare till Smartphone och
Surfplatta, så fort vi vet något
4. Spanska - fortsättning
kommer vi att
Detta är en fortsättningskurs för dig som kommit
meddela det i
en liten bit på väg i det spanska språket och som vill nästa tidning.
utveckla och fördjupa din spanska. En kurs där vi
både konverserar och lär oss mer grammatik.
Måndag
15.00-16.30
Avgift
500 kr/10 ggr
Har du frågor - kontakta någon av oss i
Cirkelledare Susanne Hernandez
Studiekommittén
Lokal ej fastställd.
Monica Lindgren, studieorg 070-602 61 37
Inger Bergman
070-531 86 95
5. Engelsk konversation
Lillemor Axelsson
070-722 01 80
Onsdag
10.30-12.00
Sonja Gustafsson
070-612 78 33
Avgift
500 kr/10 ggr
Inger Wiberg
073-058 73 30
Cirkelledare Monica Nilsson
Michiko Hirota
073-652 91 00
Lokal ej fastställd.
Kristina Otieno Opee
08-647 79 63
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Vi lär oss om viner på två temadagar
Genomgång av gamla- och nya vinvärldens historia
Vi lär oss om italienska viner. Även viner från Australien och Nya Zeeland.
Hur arbetar de på vingårdarna för att få fram viner
av god kvalité. Vi avslutar varje temadag med vinprovning.
Vi kommer att vara i en vinkällare i Gamla stan
i cirka 3 timmar varje gång, 14.00-17.00. Kostnad
250 kronor för vin, mat, lokalkostnad per tillfälle.
Ta gärna med en vän. Om du är intresserad skriv
det på talongen nedan.
Första träffen är den 23 mars och den andra träffen
blir 11 maj 2017.

Film
Har du lust att gå på bio tillsammans med några
kamrater? Vi kommer att ha tre filmträffar under
mars och april.
Efter filmen går de som vill till ABF-huset på Sveavägen och talar om filmen. Mer information kommer i nästa tidning.

Spännande fredagar
3 februari
Lars Zackrisson, producent,
musiker och regissör medverkar
och kommer att framföra musik
av plåtslagaren, konstnären och
vissångaren Ruben Nilsson.
Ruben Nilsson skrev bl.a.
”Den odödliga hästen” och
”Labans döttrar”.

31 mars
”Den ojämlika skolan”
Olle Burell (s) Skolborgarråd i
Stockholm kommer att tala om
hur ser det ut nu och vad behöver göras inom skolan.
Programmen börjar 11.00 i ABF-huset,
Sveavägen 41, Brantingrummet, 1 tr.
Kaffe serveras från 10.30 utanför salen
(för medlemmar).
Facklig-politiska kommittén i KLUBB 800
i samverkan med ABF Stockholm.

Anmälan - studiecirklar
Sista anmälningsdag 25 januari - OBS! Anmälan är bindande!
Tillverka en egen anmälan om du inte vill klippa i tidningen. Insändes till Handels avd 20,
KLUBB 800/Studiekommittén, Box 190 35, 104 32 Stockholm eller mejla till stockholm@handels.se
skriv Studiekommittén KLUBB 800. OBS! Personnummer måste alltid anges på anmälningstalongen.
Det är ett krav från folkbildningsförbundet och gäller för alla studieförbund.
			Cirkelnr

Dag

Tid

Ämne

			

Namn

		

Personnummer
Adress
Är intresserad av ”Temadagar om viner” q
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KULTUR
Billy Elliot
Stadsteatern
Söndag 26 februari kl 19.00
Vi har tre (3) biljetter kvar!
Pris 325 kr för medlemmar (ord. pris 375 kr).
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08 500 295 48
eller via e-post: gerd.ingels@bredband.net

Hemsöborna
Stadsteatern, Stora scenen
Söndag 26 mars kl 19.00
Ann Petrén och Claes Malmberg som Madam Flod
och Carlsson i Strindbergs älskade skärgårdsklassiker.
Pris 245 kr för medlemmar (ord. pris 295 kr), betalas på KLUBB 800s PlusGiro 19 31 18 - 7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08 500 295 48
eller via e-post: gerd.ingels@bredband.net

Thielska Galleriet
Sjötullsbacken 8, Djurgården
Tisdag 31 januari kl 13.00

RESOR
Zarah Leander´s museum och besök
på Vikbolandsstruts 24 april 2017.
Första stoppet blir på Vikbolandets strutsfarm i Östergötland. Här finns idag ca 100 strutsar. I gårdsbutiken kan man köpa kött, hantverk och presenter.
Efter en guidad tur på farmen avslutas besöket med
lunch i spannmålsmagasinet bestående av marinerad
och grillad strutsfilé, potatisgratäng, sallad, måltidsdryck samt kaffe och strutskaka.
Vidare mot Zarah Leanders museum i Häradshammars Bygdegård på Vikbolandet utanför Norrköping. Samlingarna består av bilder, pressklipp, skivor, kläder, möbler och kuriosa om och från hennes
offentliga liv. Hennes personlige assistent Brigitte berättar om Zarah Leander på plats i museet. Besöket
avslutas med eftermiddagskaffe.
Pris 545 kr för Handelsmedlemmar. Övriga medföljande betalar fullt pris 695 kr. Betalas på klubbens
PlusGiro 19 31 18-7. I priset ingår förutom bussresa,
färja över Bråviken till Kvarsebo, lunch och dryck,
samt eftermiddagskaffe och två guidade visningar.
Avresa från Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm
kl 09.15. Beräknad återkomst till Stockholm ca kl.
18.00-19.00.
Anmälan snarast och senast 10 mars till Monica
Gullberg, 070 389 7522. Resan genomförs med ReseKompaniet.

Island 10 maj 2017.
Följ med till Thielska Galleriet och bli inspirerad av Sagornas och vulkanernas ö!
berättelserna om huset ritat av arkitekt Ferdinand
Boberg, samlingen med nationalromantikens och
symbolismens konst, familjen Thiels dramatiska
öden och förra sekelskiftets tidsanda.
Efter visningen kan du på egen hand se utställningen ”Maria Adlercreutz - med världen i väven”.
Thielska Galleriets café drivs i privat regi av matkreatören Monika Ahlberg och följer museets öppettider, t.ex. tisdagar 12.00-17.00.
Du kan ta buss 69 mot Blockhusudden men observera att 69K endast går till Kaknästornet.
Pris 80 kr, betalas på KLUBB 800s PlusGiro
19 31 18 - 7.
Anmälan till Mirja Gestblom, tel 070-970 28 90
eller via e-post: miality50@gmail.com
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Vi kommer under några dagar att se och uppleva
natur, kultur och det typiskt isländska tillsammans
med Christer Kullberg, som är vår svenska reseledare. 		
Upplev kokande hett vatten som
sprutar 30 meter rakt upp i luften var femte minut.
Bada i naturligt uppvärmt ljusblått vatten och lär er
mer om världens nordligaste huvudstad, Reykjavík.
En variationsrik resa som tar dig till några av landets
största sevärdheter.
Under resans gång kommer vi bl.a. att besöka Alafoss ullspinnerifabriksbutik. Vidare mot Reykjavíks
största badanläggning med varma badgrytor s.k.
Heitur Pottir med 38-44 grader i vattnet.
En heldagstur till ”Gyllene cirkeln”, Islands mest

berömda sevärdheter, Geysir, Gullfoss, Tingvalla. En
dagsresa till Lava och varma källor till bl.a. Snorre
Sturlusons Reykholt, den äldsta källan i Island. Vi får
också se det spektakulära lavavattenfallet Hraunfossa
samt till Islands största varmvattenkälla.
Pris 5 dagar 11 500 kr. Övrig medföljande, ej
Handelsmedlem, betalar fullt pris, 12 000 kr. Enkelrumstillägg 2 200 kr. Inkvartering på fyrstjärniga
hotellet Natura.
Utresa från Arlanda kl 14.20, hemresa kl 07.35.
OBS! Tax-freebutiker, bank och serveringar är öppna
på flygplatsen i samband med avresan. Restid ca 3
timmar. Ombord finns möjlighet att köpa smörgås
och dryck.
I priset ingår del i tvåbäddsrum, fyra frukost, fyra
middag, Bad i Heitur Pottir, utflykter enl. program
samt reseledare. Valutan är isländska kronor. Resan
genomförs med Högbergs buss.
Anmälan snarast eller senast en månad före avresa
(i mån av platser) till Ilona Häggblom, 0731-428
579 eller via e:post haggblom@hotmail.com.
OBS! Klubben kan ej erbjuda avbeställningsskydd. Undersök vad du själv har för avbeställningsskydd.

En dagsresa på Göta Kanal i juni.

Vi återkommer i nästa nummer av 800-KONTAKTEN med datum och pris.

Rapport från resa till Rehn/Mosel

I slutet av oktober var vi ett gäng från KLUBB 800
på besök i hjärtat av Tysklands vinregion på vägen
mellan Koblenz och Trier, en sträcka på 15 mil
kantade av Mosels vinsluttningar. Smala stigar från
floden leder högre och högre uppför sluttningarna
som omger korsvirkesbyn Bernkasel-Kues med sina
trånga 1300-talsgränder, där vi var inkvarterade på
Hotel Moselblümchen.
Om dagarna gjorde vi olika utflykter till vingårdar,
utsiktsplatser och ett sagoslott, Burg Eltz, samt en tur
på floden till Traben-Trarbach. Vid de olika vingårdarna fick vi naturligtvis prova på deras eget vin och
de bästa i mitt tycke var Riesling-vinerna. Här kunde
man också handla vin och diverse produkter bl.a
marmelad gjord på vin. Även ett besök i Tysklands
äldsta stad Trier hann vi med. Här finns fortfarande
lämningar kvar efter romarna, t ex den romerska amfiteatern och den gamla stadsporten Porta Nigra.

Till skillnad mot den starkt reglerade floden Rhen,
vars flodkrökar och naturliga vattenflöden successivt
under decennier rätats ut för att underlätta sjöfarten
har Mosel behållit sitt naturliga rörelsemönster. Den
vindlar fram med skuggande träd och växter längs
stränderna och den ligger som ett krokigt band när
man ser ner över floden från höjderna

Den sista dagen färdades vi mot Koblenz för att se
den punkt där Rhen och Mosel möts, Deutsches Eck.
Just denna dag var det fullt med poliser på denna
plats eftersom det skulle spelas fotboll i staden. Över
platsen blickade en ryttarstaty ett minnesmärke till
Kejsar Wilhelm I:s ära och som föreställer kejsaren
till häst. Minnesmärket förstördes under 2:a världskriget men har återuppbyggts.
Ett av de sista stoppen vi gjorde innan flygplatsen
var vid den höga klippan Loreley, som ligger invid
St Goarshausen vid Rehn. Under färden berättade
vår utmärkte guide, Jöran Nielsen, om Loreleilegenden.
Enligt legenden satt en älva som hette Lorelei uppe
på klippan och sjöng och förtrollade de sjöfarande på
floden med sin stämma, medan hon kammade sitt
långa blonda hår med en guldkam. När hon sjöng
sina vackra sånger glömde sjömännen de starka
strömvirvlarna och de farliga klippreven med följd
att fartygen förliste och slogs i spillror.
Inger Bergman

Har du frågor om försäkringar?
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
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Returadress: Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!
God fortsättning på det nya året!
Vi ses vid nästa möte i mars 2017!
Den 10 november hade vi ett spännande möte
med ”indianexperten” Christer Lundin.
Christer Lundin, som sen
barnsben fascinerats av
Lakotaindianernas liv,
kultur och historia, tog
med oss på en ”resa”
som började i serietidningarnas och pojkböckernas värld och
avslutades med konkret information om
hur denna amerikanska urbefolknings liv ser ut i dag.
En grupp människor som fråntagits möjligheterna
att leva ett värdigt liv enligt sina urgamla traditioner.
På bilden kan vi se ett par mockasiner tillverkade
av buffelskinn och dekorerade med glaspärlor. Pärlorna skaffade man sig genom byteshandel och har
sitt ursprung i Italien eller Tjeckien. På det hela taget en minnesvärd eftermiddag som väckte många
tankar om urbefolkningarnas plats i vår ”moderna”
värld.
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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 vx: 0771-666 444.
hemsida: www.handels.se/stockholm
ansvarig utgivare: Marika Andersson
red: Gerd Ingels, gerd.ingels@bredband.net
Monica Lindgren, monica.lindgren@outlook.com
Inger Bergman, ieam.bergman@outlook.com
layout: Christer Lind tryck: V-TAB AB

