800-KONTAKTEN
Medlemsblad för KLUBB 800 i Handels avd 20

Nr 1 • 2018

Välkommen till
MEDLEMSMÖTE
onsdag 31 januari 2018

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 till sina aktiviteter
Bokbytarbord • Lotteri
Kl 13.00
Medverkan av Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, som ger oss sin syn
på bostadspolitiken, främst med inriktning på boende för äldre.

Kl 13.45
Underhållning!
Erik Linder - högklassig musikunderhållning på ett avslappnat och roligt sätt!
Detta är ett kulturarrangemang i samarbete med ABF

Välkomna!

Styrelsen Handels KLUBB 800

Ordföranden har ordet
God fortsättning på det nya året! Hoppas alla haft en skön och avkopplande jul
och nyårshelg. Det har jag och nu tar vi nya tag med nya aktiviteter i klubben. Jag
ser fram emot de resor, kulturaktiviteter och studier som klubben har att erbjuda i
vår. Dessutom vill jag slå ett slag för de intressanta ämnena, som våra medverkande
på medlemsmötena och Nya Spännande fredag som i år heter ”Äntligen måndag”,
kommer att bjuda oss på. Allt är inte klart ännu men på januarimötet kommer
Marie Linder från Hyresgästföreningen tillbaka och ska berätta om bostadssituationen för oss äldre. Jag kan redan nu meddela att
årsmötet i år kommer att bli den 21 mars och att vi
behöver fler aktiva medlemmar som är med och
ordnar med våra aktiviteter. Känner du att du själv
skulle vilja vara med i ett härligt gäng eller om du känner någon annan som
nyligen gått i pension, så meddela gärna valberedningen det till
Vivian Enochsson 070-722 10 30, eller via mejl vivian.enochsson@telia.com.
”Vad är anledningen till att vi äldre damer älskar fåglar?
Jo, de är de enda som visslar efter oss nuförtiden !”
Välkomna till vårens alla aktiviteter!

Äntligen måndag
12 februari

Inger Bergman

Välkommen till
seminarium om valfrågor
Måndag 16 april 10.00-15.00
i Palmesalen i ABF-huset på Sveavägen 41.
Vi kommer att lyfta upp aktuella valfrågor,
diskutera och vrida och vända på argumenten.

Marie Nilsson, ny ordförande i Metall, pratar om
Min väg till att bli ordförande i Metall.
Programmet börjar 10.30 OBS tiden!
i ABF-huset, Sveavägen 41

Alla är välkomna!
Facklig-politiska kommittén i samarbete med
ABF Stockholm
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Det gör vi tillsammans med
Mattias Vepsä, f.d Förbundssekreterare på SSU,
ABF:are och riksdagsledamot,
Anders Österberg, riksdagsledamot och
ordförande i Unga Örnar,
Emilia Bjuggren, Arbetsmarknads- och
idrottsborgarråd i Stockholms kommun,
Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden.
Kaffe och lunch serveras under dagen.
Anmälan görs senast den 20 februari 2018 till
Anne Stringberg mejl: astringberg@yahoo.se
mobil: 070-571 30 53

FRISKVÅRD NYNÄSHAMN
Vårens promenader 2018
11 mars Bellevueparken, samling kl 12.00
vid Odenplan.
25 mars Vinterviken
8 april
Sollentuna
22 april Husby
6 maj
Vintertullen
27 maj Haninge Rudanområdet, grillning.
Med reservation för ändringar
Frågor - ring
Gina Inlöv
08-745 14 01
Ingrid Almqvist 0730-840 457
Lillemor Axelsson 070-722 01 80

Medlemsmöte
Tisdag 20 februari
Banvaktsstugan, Villagatan 5, Nynäshamn
Kl 14.30
Fikar vi - kaffe med hembakat bröd
25 kr/person.

Kalendarium

Nästa nummer av 800-KONTAKTEN kommer
ut omkring den 7 mars 2018. Då finns den också
att läsa på Handels avd 20s hemsida.
Medlemsmöten 2018			
31 januari
ABF-huset
21 mars (årsmöte)
ABF-huset
30 maj (prel)
Tellus
5 september
ABF-huset
7 november
ABF-huset

Har du frågor om försäkringar?
Kontakta klubbens försäkringsrådgivare
Lillemor Axelsson, tel 070-722 01 80, som kan
svara på allmänna frågor kring försäkringar.
För specifika frågor kan du
kontakta Folksam
direkt på tel 0771-960 960.

Kl 15.00
Ola Hägg ordförande i
socialnämnden, Nynäshamns kommun,
kommer och pratar om frågor som rör
oss äldre, sjukvård och äldreomsorg.
Anmälan senast 16 februari till
Inga Ahlkvist tel 073 - 929 38 95.
Vill du komma i kontakt med oss i
Nynäshamn hör av dig till:
Åsa Adriansson tel 070-515 67 71
Inga Ahlkvist tel 073-929 38 95
Elisabeth Kiole tel 070-659 20 97
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STUDIER
Välkommen till vårens studieverksamhet 2018!
Anmälan gör du genom att sända in anmälningstalongen som finns längre fram i programmet. OBS! Sista
anmälningsdag är 31 januari 2018. Kallelsen får du innan starten med uppgifter om dag, tid och lokal. Deltagaravgiften betalas innan verksamheten startar. Med kallelsen kommer du att få ett inbetalningskort, men
det går lika bra att betala via KLUBB 800:s Plusgiro 19 31 18-7. Ange ditt namn och vilken cirkel som avses.
Avgiftens storlek anges vid respektive verksamhet. Kostnader för studielitteratur och material kan tillkomma.
Vi startar under vecka 8 om inget annat anges i kallelsen och att tillräckligt många anmäler sig. Lokal meddelas i kallelsen. I möjligaste mån kommer cirklarna att genomföras i ABF-huset, Sveavägen 41.
OBS! Anmälan måste göras även om det gäller fortsättningskurser.

1. Litteratur

Du som tycker om att läsa böcker - kom med i vår
cirkel. Du får själv välja bok. Vi diskuterar bokens
innehåll.
Tisdag
09.45-11.45
Avgift
200 kr/10 ggr
Cirkelledare Elsie Marie Söderlund

5. Smartphone

I höstas var vi några deltagare som deltog i studiecirkeln Smartphone för nybörjare.
Vi som deltog i cirkeln bestämde att vi ville fortsätta själva. Detta innebär att vi träffas en gång per
månad och lär av varandra. Om du är intresserad och
använder dig av Smartphone är du välkommen att
vara med. Vid behov har vi fackmannamedverkan.
Måndag
09.45-11.45
Avgift
100 kr/3 ggr
Samordnare Monica Lindgren

Vi lär oss om viner
2. Line Dance, ej för 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

3. Spanska nybörjare

Detta är en nybörjarcirkel för dig som kommit en
liten bit på väg i det spanska språket. En cirkel där vi
både konverserar och lär oss mer grammatik.
Måndag
15.00-16.30
Avgift
500 kr/10 ggr
Cirkelledare Susanne Hernandez

4. Engelsk konversation
Onsdag
10.30-12.00
Avgift
550 kr/12 ggr
Cirkelledare Monica Nilsson

4

Vi lär oss om viner från olika länder. Vi håller till i
en vinkällare i Gamla Stan kl 14.00-17.00.
Kostnaden är 250 kr/gång för vin, mat och lokalkostnad. Du är välkommen att ta med en vän
som betalar samma avgift som du. Denna kostnad måste du betala direkt på plats, kontant eller
swish. Vinkännaren Håkan Bystedt håller i träffarna.
Den första träffen är måndag 5 mars och den
andra träffen är torsdag 24 maj. OBS! Anmälan
är bindande. Om du inte kan komma måste du
lämna besked senast tre dagar innan träffen.
Frågor och information ring oss
i studiekommittén
Monica Lindgren, studieorg. 070-602 61 37
Inger Bergman 		
070-531 86 95
Moniqa Mannerklev
070-544 50 16
Inger Wiberg 		
0730-58 73 30
Lillemor Axelsson
070-722 01 80
Sonja Gustafsson
070-612 78 33
Michiko Hirota
073-652 91 00

Anmälan till studiecirklar
Sista anmälningsdag 31 januari 2018. OBS! Anmälan är bindande!
Tillverka en egen anmälan om du inte vill klippa i programmet. Insändes till Handels, avd 20, KLUBB
800/Studiekommittén, Box19035, 104 32 Stockholm. Det går också bra att mejla till stockholm@handelse.se Det är viktigt att du skriver att anmälan avser en studiecirkel som anordnas av KLUBB 800.
OBS! Du måste alltid ange ditt personnummer vid anmälan till en studiecirkel. Detta är ett krav från
Folkbildningsrådet och gäller anmälan till samtliga studieförbund.

Jag anmäler mig till följande
Cirkelnr/Ämne:
Cirkelnr/Ämne:
Cirkelnr/Ämne:

Namn:
Personnummer:
Adress:

Jag är intresserad av att delta i ”Temadagar om viner”

q
		
q
		

3 mars 2018 kl 14.00-17.00 i Gamla Stan
24 maj 2018 kl 14.00-17.00 i Gamla Stan

Rabatt för ABF-cirklar Du vet väl att klubben subventionerar avgiften till ABF om du går på någon
av deras cirklar. Skicka in kvitto på avgiften som du betalt för cirkeln till klubbens kassör:
Kerstin Arbelund, Mölndalsbacken 98, 122 66 Enskede

Från studiecirkeln i Line Dance

Från vårfesten 2017
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KULTUR
Ersta museum, Erstagatan 1 M
Torsdag 25 januari kl 14.00
Välkommen till utställningen ”Staden på berget Ersta diakoni ser människan!”
Här ryms berättelsen om hur kvinnliga pionjärer
startade sjukhus och utbildning i 1850-talets Stockholm och om hur sjukvård, utbildning och diakoni
utvecklats sedan dess.
Museet binder ihop dåtid med Ersta diakonis arbete idag. Utställningen innehåller bland annat historiska bilder, autentiska föremål, ljudlandskap och
något om framtidsplanerna för Ersta diakoni.
Besöket kostar inget, men du måste anmäla dig eftersom deltagarantalet är begränsat.
Kontakta Lena Johansson på tel 072-738 37 10
eller via e-post: igelbodakalle@comhem.se

My Fair Lady Stadsteatern
Onsdag 14 februari kl 19.00

Soppkonsert med franska toner
Konserthuset, Grünewaldsalen,
entré Kungsgatan 43
Fredag 9 mars kl 12.15-ca kl 13.00
Lola Torrente violin och Sarah Margaine piano spelar
musik av Tailleferre, Boulanger och Grieg.
Biljetter inkl soppa 160 kr (icke medlemmar 210
kr). Dörrarna öppnas kl 11.40.
Meny Röd linssoppa med potatis och timjan, serveras med chorizo och gräddfil.
Anmälan till Mirja Gestblom tel 070-970 28 90,
eller via e-post till: miality50@gmail.com

Hallwyllska museet, Hamngatan 4
Onsdag 7 februari kl 11.00-12.00
Vi går en guidad visning i dräktutställningen ”Bergman på modet” som skildrar sekelskiftet och borgerskapets ”diskreta charm” i Ingemar Bergmans filmskapande.
Här står kvinnokaraktärerna för färgen medan
männen utgör en mörk fond som får den att lysa,
inte bara bildligt. Ingemar Bergman föddes för 100
år sedan.
Anmälan till Inga-Lill Norberg, 070-550 66 79
eller via e-post till iln@telia.com senast den 31 januari. Pris 50 kr. Max 30 personer. Betalas på klubbens PG 19 31 18-7.

Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38-40
Tisdag 13 mars kl 11.00-12.00

My Fair Lady, en av de allra mest älskade musikalerna
hade sin urpremiär 1956. Den bygger på George Bernard Shaws pjäs Pygmalion om blomsterflickan Eliza
och hennes möte med en annan värld.
Här i en egen tolkning av danska succéregissören
Elisa Kragerup. Med bland andra Johan Rabaeus,
Nina Zanjani och Magnus Uggla i rollerna.
Pris: 320 kr för medlemmar (ord.pris 370 kr), betalas på klubbens PG 19 31 18-7.
Beställ biljetter av Gerd Ingels, tel 08-500 295 48
eller via till e-post gerd.ingels@bredband.net

Vi kommer här få en guidad visning av ”Spritlandet
Sverige” samt ”Champagne” och ”Under ytan” av Bertil Vallien.
Utställningen ”Under ytan” visar en mindre känd
och mörkare sida av konstnärsskapet som publiken
aldrig tidigare har fått ta del av.
Få drycker är så mytomspunna och laddade med
föreställningar om lyx och flärd som champagne.
Hur det kommer sig får vi veta i utställningen och
mycket mer därtill. Max 25 deltagare.
Anmälan till Inga-Lill Norberg tel 070-550 66 79
eller e-post iln@telia.com senast 1 mars.
Pris 80 kr betalas till klubbens PG 19 31 18-7.
Ta buss eller spårvagn till Liljevalchs. Gå ner till mot
vattnet, sväng höger mot Vasamuseet ca 500 meter
och du är framme.
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RESOR

Albert Engströms-muséet
Grisslehamn 28 maj 2018
Vi besöker Albert Engströms ateljé i Grisslehamn

Följ med till underbara Umbrien och och hans hem som numera är ett muséum. Ateljén
Toscana 8-15 maj
ligger längst ut på klipporna vid Ålands hav. Allt i
Resan arrangeras av Kulturresor. Gå gärna in på
deras hemsida www.kulturresor-europa.se/italien/
underbara-umbrien-och-toscana för mer info eller
ring Kulturresor direkt 040-668 87 77!

Så här är dagarna planerade
Dag 1 Ankomst till Rom och färd till Chiacianao
Terme.
Dag 2 Utflykt till San Quirico, Pienza och Montepulciano med vinprovning.
Dag 3 Utflykt till Orvieto.
Dag 4 Peruqia & Assisi.
Dag 5 Ledig dag för egna upplevelser.
Dag 6 Ledig dag eller utflykt till Florens.
Dag 7 Utflykt till Siena.
Dag 8 Hemresa.
Notera: Programmet är vägledande och ändringar
i ordningsföljden kan förekomma. Information om
det slutliga dagsprogrammet lämnas vid ankomsten
till destinationen.
Pris 7795 kr (icke medlemmar 8295 kr).
Resan inkluderar flyg Stockholm-Rom t/r, inkl transfer, 7 nätter på hotell Montecarlo 3*, 7 frukostar,
utflykt och transport enligt program, svensktalande
reseledare.
Priset inkluderar inte enkelrumstillägg, 895 kr/
person, 7 lättare middagar på hotellet, 475 kr/person, utflykt till Florens, 325 kr/person, stadsskatt i
Chianciano Terme, ca 1 euro per person och natt.
För anmälda deltagare planeras en informationsträff i
samverkan med Studiekommittén.
Resan bokas direkt med Kulturresor senast den 28
februari. Telefon 040-66 88 777.

ateljén är orört sen Alberts tid. Här finns konstverk
och andra föremål och inte minst den hänförande
utsikten över Ålands hav.
Men innan vi kommer till Grisslehamn stannar vi
till vid Väddö Gårdsmejeri där vi får förmiddagskaffe. Här finns möjlighet att handla ostar mm.
Efter besöket hos Albert Engström är det dags för
lunch som vi intar på café Kalaset i Grisslehamn.
Efter lunchen fortsätter vi mot Skebobruks muséum. Detta är sista besöket på denna resa och vi fortsätter därefter direkt mot Stockholm.
Priset är 595 kr/person och medlem. 695 kr för
icke medlemmar.
I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, guidad visning på Albert Engströms-muséet, lunch och guidad
visning på Skebobruks muséum. Resan arrangeras av
ReseKompaniet.
Tidpunkt 28 maj 2018.
Avresa kl 08.45 från Hotel Royal Viking, Vasagatan 1 Stockholm.
Hemkomst ca kl 17.45.
Anmälan senast 28 april till Monica Gullberg,
monica.gullberg51@gmail.com alt 070-389 75 22.

Planerade resor vår/höst 2018
Våren
Utöver de redan bokade resorna, Toscana-Umbrien samt dagsutflykten till Albert Engströmmuséet i Grisslehamn planeras dagsutflykt till Enköping och guidning av stadens parker. Denna resa
planeras till juni då förhoppningsvis blomningen
är som vackrast.
Hösten
En resa till Irland/Dublin-Belfast ca 5 dgr augusti/september samt en dagsutflykt till höstmarknaden på Ljungs slott. Lunch på ett värdshus i
närheten.
Vi diskuterar/planerar även en 3-4-dagars resa till
Paris. Givetvis ska vi även ha en julresa. Kanske
en Ålandsresa denna gång.
Vi återkommer så snart vi har mer fakta!
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Returadress:
Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!

Årets sista träff 2017

På vår sista träff för året kom flygaren och äventyraren Lars Gibson och höll sitt föredrag:
”Dag Hammarskjöld - svårförklarad olycka?”
Föredraget var otroligt spännande och tankeeggande, vad hände egentligen?
800-KONTAKTEN utges av
Efter föredraget var det hög tid för landgångar
Handelsanställdas förbund avd 20 KLUBB 800
med dryck och kaffe för att kunna samtala vidare.
En väldigt lyckad träff!
adress: Handels avd 20, KLUBB 800, Box 19035,
Tack för det här året och så ses vi 2018 för mer
104 32 Stockholm. Telefon vx: 0771-666 444.
gemenskap, skratt och nya kunskaper!
hemsida: www.handels.se/stockholm
ansvarig utgivare:

Varma hälsningar från er planerande trio:
Gunn-Britt, Tore och Gunilla
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Marika Andersson
Gerd Ingels, gerd.ingels@bredband.net
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