Medlemsbladet
Nr 7 September 2005

Fysisk spänst och inre tjänst
Föreningen ser ut att gå en livlig
höst till mötes. Redan årsmötesförhandlingarna den 27 september
lär innebära en del förändringar i
styrelsen, och mötet kryddas
dessutom av en celeber gäst med
Blackebergsförflutet: fotbollens
förre förbundskapten Tommy
Söderberg som nu ska ta hand om
de svenska påläggskalvarna.
Sedan blir det under resten av året
en välavvägd blandning av fysiska
aktiviteter och inre tjänst: golf,
långpromenad västerut, besök i
Hallwylska palatset och Jazzklubb
Fasching revisited.
Läs mer om höstens program på
sidan 8.
På annan plats i tidningen berättas
om det gångna halvårets många
programpunkter: bland annat vårens
musikal, vandring i Operans kulissvärld och klättring i Arlandas
flygledartorn.

The Rocky Horror Show, vårens musikal, byggde på Jim Sharmans kultfilm
från 1975.

En längre återblick blir det i intervjun med ordföranden K G
Scherman med anledning av

föreningens 40-årsjubileum, se
Blackebergare i backspegeln på
sidorna 4-5.

Bengt Palmlöf går, Marianne Ljungkvist tar över
För föreningens ordförande startar
numera sommaren på samma sätt
som förr i tiden: med skolavslutning.
Det är något av höjdpunkten i
uppdraget som ordförande att få
träffa de nybakade studenterna, att
uppleva deras öronbedövande men
ändå väl behärskade entusiasm, att
företräda föreningen och att dela ut
det fina stipendiet. Glädjen som
mottagaren känner, liksom stoltheten
från Cecilia Grinndal och hennes
kamrater är inte att ta fel på. Det är
toppen att få vara med, helt enkelt.
En viktig orsak till den goda
stämningen, till att entusiasm,
väldiga glädjeyttringar och god
ordning kan samsas vid ett och

samma tillfälle är en rektor med god
elevkontakt. En rektor som respekterar eleverna, som förstår sig på en
ny tid och som, i hög grad just av
de skälen, åtnjuter elevernas
respekt.
Bengt Palmlöf är en sådan rektor,
och han har haft en stor del i den
framgångssaga som de senaste
decennierna inneburit för skolan.
Bengt går nu vidare till en annan
rektorstjänst, och vi i föreningen
har all anledning att instämma i de
många berömmande ord som möter
honom.
Vi hälsar nu Marianne Ljungkvist tillförordnad rektor från och
med höstterminen varmt välkom-

men på sin post. Hon kommer
närmast från posten som biträdande
rektor vid skolan och känner alltså
dess förutsättningar och traditioner
mycket väl. Vi ser fram mot ett gott
samarbete.
I detta medlemsblad kan du läsa
om mycket som hänt och kommer att
hända. Om årsmötet och om höstens
program.
Jag hoppas du är nöjd med våra
insatser och med tidningen. Skriv
gärna till mig eller till någon annan i
styrelsen och ge dina kommentarer,
dela med dig av dina idéer, framför
invändningar.
Alla synpunkter är välkomna!
K G Scherman, ordförande

Upp i det stora blå på Arlanda flygplats
En vacker vårdag, närmare bestämt
den 10 maj, fick vi Gamla
Blackebergare tillfälle att besöka en
mycket speciell anläggning –
flygledartornet på Arlanda flygplats. Besöket tillkom genom
förmedling av undertecknad,
student -58 i Blackeberg och nyss
pensionerad flygledare.
Besöksgruppen var av utrymmesskäl begränsad till
20 personer. Vi samlades först i Sky
City inne i Arlandas
terminalkomplex, varefter en kort
promenad förde oss till det nästan
helt nya flygledartornet, som reser
sig som ett utropstecken, cirkaa 80
meter högt, på området framför
terminalbyggnaderna. Vid grinden
till det inhägnade området runt
tornet möttes vi av flygledaren
Björn Gidlund, som arbetat många
år i Arlandatornet och som skulle bli
vår värd och guide. Han tog först in
oss i en hörsal, där vi under någon
timme med hjälp av overheadbilder
fick en utförlig redogörelse för hur
flygtrafikledningen fungerar på
flygplatsen och i dess närområde.
Deltagarna var mycket intresserade
och ställde många frågor, som Björn
besvarade på bästa sätt.

givetvis på själva flygplatsen. Inom
allt övrigt luftrum leds trafiken från
speciella kontrollcentraler med hjälp
av radar och radiokommunikation.
På Arlanda finns strax utanför
flygplatsområdet en helt nybyggd
och nyligen invigd kontrollcentral
som sköter flygtrafiken över hela
mellersta och norra Sverige inklusive
stockholmsområdet. En liknande
central finns på Sturup utanför
Malmö.
Upp i det allra heligaste
Efter denna ”lektion” i flygtrafikledning delades vi in i två mindre
grupper med 10 personer i vardera,
som en i taget under Björns ledning
fick besöka själva tornlokalen.
Antalet samtidiga besökare i tornet
får inte överstiga 10. Medan den ena
gruppen var uppe i tornet, passade
den andra på att fika nere i
huvudbyggnadens cafeteria.
Uppe i tornet gick vi först ut på en
balkong, där man har en mycket fin
vy över flygplatsområdet och dess
omgivningar. Därefter gick vi den
sista trappan upp i själva ”torn-

Vanföreställningar
Allmänheten, och inte minst media,
tror ofta att all flygtrafik leds från
flygledartornen på flygplatserna,
men så är det inte. Tornet är bara
”toppen på isberget”. Därifrån
regleras trafiken enbart inom ett
begränsat luftområde, 10–20 km ut
från den egna flygplatsen, vanligen Från vänster guiden Björn Gidlund och
artikelförfattaren.
upp till 600 meters höjd, och
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hytten” (eller ”caben” på svengelska), som har glasfönster runt om
och vid god sikt erbjuder en fantastisk utsikt i alla riktningar. Man ser
exempelvis Uppsala domkyrka i ena
riktningen och flera av Stockholms
höga byggnader i den andra.
900 flygrörelser varje dag
I tornet tjänstgör under högtrafik
åtta personer inklusive en skiftledare. Flygplatsområdet och
luftrummet omkring flygplatsen är
uppdelat i sektorer, där en flygledare
ansvarar för varje sektor. Förutom
den visuella övervakningen från
tornet använder flygledarna även
radar för att följa och övervaka
trafiken. Vid dålig sikt är detta helt
nödvändigt. Kontakten med flygplanen och de tjänstefordon (underhålls-, snöröjningsfordon med mera)
som ofta rör sig ute på flygfältet
upprätthålls givetvis med radio. All
kommunikation med flygplanen sker
på engelska, och den är ytterst
kortfattad och sker med speciellt
utformad, internationell fraseologi.
En normal vardag har Arlanda ca 900
rörelser (starter och landningar). Att
snöröja den längsta banan (3,3 km
lång och 45 meter bred) tar bara 7
minuter!
När båda grupperna återsamlats i
huvudbyggnaden, avtackades Björn
för en väl genomförd visning, varpå
vi återvände till terminalbyggnaden.
Några av oss uppsökte en av de
många restaurangerna och intog ett
litet kvällsmål under trivsam samvaro, innan vi slutligen skildes åt.
Jan Helger

Entusiastisk sång på klassisk mark
förebilder, precis som Cabaret för två år sedan.

Musikal: The Rocky Horror Show
Scen: Blackebergs gymnasium
Musik och text: Richard O´Brien
I rollerna: Richard Danielson, Niklas Siklöf,
Helena Ambrén, Christian Höglund, Maria
Camnert, Cecilia Holmgren med flera
Musikalisk ledning: Mats Hilmo
Scenografilärare: Janos Fredrysiak

Det här stoffet är ännu en satirisk variant på det transsylvanska vampyrtemat med rockmusiken som andra
bärande ingrediens, en mjukrock av ett slag som säkert
låg väl till även för äldre årgångar av Gamla
Blackebergare. Det var först bifallet som blev öronbedövande. Och välförtjänt, för stycket framfördes av
sångare och musiker med en medryckande entusiasm
som smittade av sig på publiken.

Jovisst var det Jim Sharmans kultfilm från 1975, The
Rocky Horror Picture Show, som låg till grund för årets
musikal på scenlinjerna vid Blackebergs gymnasium. Det
verkar vara bra med handfasta och väl etablerade

Slottet i de mångomtalade rumänska bergstrakterna har
denna gång ockuperats av ett gäng från en annan
planet, där livet uppenbarligen hålls igång inte av
blodsugeri utan av en tämligen gränslös
sexuell profilering; det är inte precis
fråga om några hedersmedlemmar i
Transsylvaniens hembygdsförening.
Den ledande bland dem är också
ledande på scenen, röstbegåvade och
pondusförsedde Richard Danielson.
Han har gott stöd av bland andra det
unga oskyldiga par som råkar hamna i
dessa trakter (Niklas Siklöf, Helena
Ambrén) och av de två nornor som ser
de halsbrytande förvecklingarna på lite
distans: Maria Camnert och Cecilia
Holmgren. Kvinnokollektivet bakom
scenografin har nog med sitt
inventariesamlande i antikbodar haft
lika roligt som de övriga.
Hans Wolf

– Egentligen skulle vi ha ett helt nytt hus igen, för man kan inte
modernisera här hur mycket som helst, suckade Gamla
Blackebergares guide Erik-Gustav Rödin vid vår upptäcktsfärd i huset, gemenligen Stockholmsoperan, onsdagen den 16
mars. Han tänkte förstås på de närliggande nya operabyggena
i Göteborg, Helsingfors och senast Köpenhamn och Oslo (pågående). Och han kunde inte annat än gratulera köpenhamnarna till deras privatsponsor. En diskussion tog genast fart bland
deltagarna i rundvandringen om vem som skulle kunna tänkas
stå för ett sådant kulturintresse i Stockholm. Ingvar
Kamprad? Och varför sprids inte föreställningarna via
teve och dvd?
Annars var suckarna frånvarande under veteranen
Rödins kunniga och engagerade ledning. Så är han
också mer eller mindre uppväxt i huset, son till den
kände tenoren Gustav Rödin som gjorde en betydande
internationell karriär i bland annat Wagnerroller (både
hans Mästersångare under Furtwängler och hans sjöman i Tristan och Isolde under Elmendorff från
Bayreuthfestspelen finns på cd). Själv var Erik-Gustav
under många år först inspicient och sedan planeringschef på Operan.
Medan kvällens föreställning tog fart, den väl
mottagna Raveldubbleringen med sällsyntheten
Barnet och leksakerna, kunde Blackebergarna planera
för kommande operabesök vid väldukat bord.

Bakom Operans kulisser
Kungliga teatern bakom kulisserna är en värld för sig,
ett teatermaskineri med rötter i det sena 1800-talet,
fastän med varsamma moderniseringar så att inte
scenbytena blir alltför långsamma och påfallande.
Byggnaden är ett arv från en tid när Gustav III:s 1700talsopera på samma plats måste ersättas eftersom den
höll på att rasa ned i Strömmen.

Erik-Gustav Rödin i aktion bland operans rekvisita

Hans Wolf
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Blackebergare i backspegeln

”Det här är Per Sköld kan jag förstå!” Det handlar om muntan i latin 1957, och den som så hälsar abiturienten är
censorn och professorn Sten Lindroth, under latinläraren Gustaf Holmérs överinseende.

Kamratföreningen fyller 40
och skolan är 50+
Föreningen Gamla Blackebergare fyller 40 år i år – en och
annan medlem höjer kanske på ögonbrynen i lätt
förvåning över denna aktningsvärda ålder. Men egentligen var det fråga om en lång Törnrosasömn. Den
förbyttes först med millennieskiftet i det mycket vakna
tillstånd vi har vant oss vid de senaste åren.

blackebergare skulle kunna delta som ledare vid hans
skötebarn lägerskolan.
I samband med mässan inbjöds de gamla elever som
kunde spåras upp till en samling i skolan på lördagskvällen den 6 februari 1965. 80 personer kom och de blev
basen för föreningen, berättar K G Scherman, som då
hade hunnit bli civilingenjör på KTH, gick på Handels
och var budgetsekreterare i Solna.

Så här gick det till: Upprinnelsen var Blackemässan, en
manifestation som även de äldsta eleverna har i gott
minne. Den var skolans marknad på många plan. Där
fanns också sådant som inte såldes, som till exempel
bilderna på elevernas fotoutställning. Lagom till 1965 års
Blackemässa hade rektor David Thörnblom fått en idé.
Det var åtta år sedan de första eleverna hade avgått med
studentexamen. Kanske var det dags att samla dem och
de senare årgångarna i en skolförening?

Även elever med en realexamen som kunde ligga elva år
tillbaka i tiden hade hörsammat kallelsen.
– Sedan träffades några av oss flera gånger under våren
och bildade en interimsstyrelse. Vi hade hoppats på god
uppslutning till ett konstituerande möte på Blackebergs
festvåning i april. Men det anmälde sig bara tolv personer. Så vi fick hålla till i skolan, alla kom att bilda den
första styrelsen och jag utsågs till ordförande.

Nu får vi ta hjälp av K G Scherman, student 1958 och en
av dem som dök upp vid mässan. I behaglig värme slog
vi oss i somras ned i hans villaträdgård i Nockeby.
Allteftersom frågorna kommer upp hämtar han den ena
pärmen efter den andra från något utrymme i huset, en
minutiös ordning som också avspeglas i hans dagboksanteckningar.

Där var Lena Rönnerfält som blev läkare och som nu
åter sitter i föreningens styrelse. I ett inledningsskede
var även Anders Andrén pådrivande. Vi minns att han
nyligen berättade för föreningens medlemmar om sin
verksamhet i svensk industri i utlandet. Och där var
Lennart Rydberg, som så småningom blev folkpartistiskt
borgarråd i Stockholm.

– David Thörnblom ansåg att både de före detta
eleverna och de som gick kvar på skolan behövde
föreningen. Det var till exempel tänkt att gamla

Han är en av de inte så få gamla blackebergare som har
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Första spadtaget på gymnasiebyggnaden tas och rektor
David Thörnblom talar. Året är 1954.

engagerat sig politiskt i kommun eller landsting. Till den
kretsen hörde också moderata skolborgarrådet Agneta
Rehnvall, ursprungligen journalist.
Men det är att gå händelserna i förväg. Sanningen är att
så småningom rann alla goda föresatser ut i sanden av
skäl som kanske är av mindre intresse idag. Styrelsen
splittrades, och för K G Scherman tog familj och karriär
över. Men någon tanke på en framtid för föreningen
måste ha fortsatt att spöka i hans undermedvetna.
– Jag betalade en slant till postgirokontot då och då för
att hålla det vid liv. Men jag var den enda medlemmen.
Så hände det sig att skolans rektor Bengt Palmlöf
nästan 35 år senare kom på att det var 50 år sedan
Blackebergs läroverk bildades med fyra ettfemmor
inhysta i en korridor i Södra Ängby folkskola. Det skulle
firas med en fest när det bara var några månader kvar av
1990-talet, 1900-talet och årtusendet.
En festkommitté med K G Scherman som ordförande
bildades; det var också en av de sista av sina omsorger
om skolan som David Thörnblom hann visa.
Och nu var det annat ljud i skällan. Det blev stor
uppslutning i Blackebergs gymnasium med, förutom
festmiddag, musik med gamle blackebergaren Janne
Schaffer och hans band, bildutställning och filmvisning.
Här fanns en bas för en nystart av föreningen.
– Festkommittén bildade själv styrelse några veckor
senare, berättar K G Scherman, vars tvillingsyster
Marie-Louise Yderberg också var med i
nygrundargänget.
Själv blev han så att säga omvald som ordförande. Till
det sparade kapitalet på postgirokontot kom ett överskott från festen, på villkor att ett årligt stipendium
instiftades för skolans elever. Stadgarna var bara att
plocka fram ur de gamla pärmarna från 1960-talet, fastän

K G Scherman, med från start och fortfarande föreningens
energiske ordförande.

en del formuleringar fick nytt innehåll. Den yrkesvägledning David Thörnblom hade tänkt sig blev på Bengt
Palmlöfs tid en årlig karriärdag, där föreningens medlemmar deltog. Den då tänkta elevkatalogen fick form av
assistens när det gäller att spåra upp årgångar av
jubilarer varje år.
En grund för föreningens program blev att många gamla
blackebergare bjöd in till besök på sina arbetsplatser eller
arbetsmiljöer. Nog får man säga att spännvidden har varit
stor: fågelskådning i ottan i Hjälstaviken, rundvandring i
Vallentuna med runexperten Helmer Gustavson, besök på
jazzklubben Fasching med nygrundaren Bertil Rolf,
dokumentärfilmkväll i skolan med Tom Alandh och
bildkväll med Leif Zetterling och mycket mer därtill.
Nu dök det också upp fler gamla blackebergare som
skaffat sig en politisk plattform: Vänsterpartisten och
läkaren Gunnar Ågren blev vice ordförande och ordnade
som chef för Folkhälsoinstitutet studiebesök där, i god
tid innan det hade blivit nödvändigt med en studieresa
till Östersund. Folkpartiets gruppledare och förre statsrådet Bo Könberg visade runt i Riksdagshuset. Och
socialdemokraten Mats Hulth, tidigare finansborgarråd i
Stockholm, deltog i karriärdag och valdebatt tillsammans
med bland andra folkpartiets förra partisekreterare Bonnie
Bernström och en yngre generations moderat, Sofia
Arkelsten, som en tid var styrelseledamot i föreningen.
Allt detta har givetvis bevakats i Medlemsbladet som
utkommit i sju nummer sedan 2002. Dessutom har
föreningens hemsida under flera år skötts av Ingemar
Lindström, en av de yngre Gamla Blackebergare, som
också värvat medlemmar och bistått vid de så kallade
karriärdagarna.
Text och foto: Hans Wolf
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Bostäder efter baracker
Gamla blackebergare skulle väl inte känna igen sin gamla
skolgård, där de förmodligen hämtades med vit mössa av
anhöriga och vänner. Under skolans renovering har där
växt upp baracker som svampar ur jorden. Ur utrymmena
och genom gångarna skyndar eleverna likt några den
moderna tidens tomtebobarn. Lunchmaten har under
vårterminen intagits vid Blackebergs torg i den övergivna gamla Konsum- och sedermera mattaffären.

Stockholms kommun har velat få bort barackerna så
fort som möjligt – eller omöjligt enligt skolans bedömning – för att ge plats för Familjebostäders bostadsbyggande på skolgården. Därmed skulle bostäderna kunna
ingå i ett vallöfte som utställdes i senaste valrörelsen.
Skolans kritiska synpunkter på detta har medfört att
barackerna i alla fall blir kvar så länge de behövs. Sedan
flyttas de till Bromma gymnasium någon gång sommaren
2006. Därmed fördröjs bostadsbygget, men någon
sandplätt kan kanske vara åtkomlig för ett första spadtag
så att bostäderna kan registreras i statistiken.

Per Haukaas rundvandring
i Blackeberg och södra Ängby i våras inleddes
på Blackebergs torg.

Gamla Blackebergare på internet: www.blg.edu.stockholm.se – länk G:a Blackebergare
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Kallelse till årsmöte
i Blackebergs gymnasium
tisdagen den 27 september kl 18.30
DAGORDNING i sammandrag:

ÅRSBERÄTTELSE i sammandrag:

Årsberättelse och årsredovisning

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex möten.
Arbetet har varit fördelat på fyra grupper som ägnat sig
åt programverksamhet, medlemsrekrytering och stöd för
jubileumsfirande, medlemskontakter inklusive Medlemsbladet, och samverkan med skolan, ett område där nya
möjligheter kommer att diskuteras framöver.

Disposition av verksamhetsårets överskott 3206:60 kr
Revisionsberättelse
Fastställande av årsavgift. Styrelsens förslag är oförändrat 100 kronor för fullbetalande och 20 kronor för
juniorer (upp till fem år efter avgång från skolan).
Föreningens stipendium blir enligt styrelsens förslag
oförändrat 5000 kronor för 2006.

Antalet program har varit nio, inklusive årsmöte, golfmästerskap och musikalföreställning i skolan. De skildras
i detta eller det föregående numret av Medlemsbladet.
Detta har utkommit i två åttasidiga nummer, höstnumret i
drygt 700 exemplar och vårnumret, som distribuerades
bland annat till årets jubilarer, i 1300 exemplar.

Val av styrelse, ledamöter av övriga organ, revisor och
revisorssuppleant
Valberedningen föreslår att Per Haukaas väljs till vice
ordförande efter avgående Gunnar Ågren och att
Jannecke Schulman väljs till styrelseledamot och
redaktör i stället för avgående Inger Hassler. I övrigt
föreslås omval av styrelsen.

Antalet medlemmar steg under året till 342, främst
beroende på en betydande rekrytering av juniorerna som
stod för ett tillskott på 112 personer från årgång 2004
och 2005.
Årets stipendium till elev som främjat sammanhållningen
mellan eleverna och arbetsförhållandena på skolan
tilldelades Cecilia Grinndal, NV3 B, för hennes ”kreativitet, smittande glädje och entusiasm vid ledning av
onsdagsaktiviteter i skolan”. Hon är inbjuden till årsmötet.

Diskussion om föreningens verksamhetsinriktning
Övriga frågor
Efter förhandlingarna berättar Tommy Söderberg,
Sveriges avgående förbundskapten i fotboll, uppväxt i
Blackeberg och en gång aktiv i Ängby IF, om sin
bakgrund och tid som idrottsledare, kanske också om
framtiden som ledare för juniorlandslaget.

Komplett dagordning och årsberättelse kommer att
finnas tillgängliga vid årsmötet, där det också serveras öl
och smörgås till självkostnadspris.

VÄLKOMNA!
Ängby IF i mörka tröjor, Tommy
Söderbergs gamla

Nytt verksamhetsår
– ny medlemsvgift!
Den 1 juli 2005 började det nya
verksamhetsåret, som löper till och
med juni 2006. Det är därför dags
att betala medlemsavgiften.
De fem första åren efter examen
är avgiften 20 kr, därefter 100 kr.
Sätt in beloppet på föreningens
postgiro 117 99 11-1, c/o Claes af
Sillén.
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Programmet hösten 2005
OBS! Höstprogrammet meddelas endast på detta sätt. Gör därför noteringar i din
almanacka redan nu!
Årsmöte i Gamla Blackebergare
tisdagen den 27 september
Årsmötet äger rum i skolan med början kl. 18.30
Årsmötesförhandlingar – se sid.7
I anslutning till årsmötet berättar Tommy Söderberg,
gammal blackebergare, om sin tid som förbundskapten
för fotbollslandslaget.

Till Riddersvik tr man sig med tunnelbana till Vällingby
och därefter buss nr 541 mot Jakobsbergs station,
avstigning Glädjevägen.
Buss avgår från Vällingby 11.33, 11.48
Föranmälan görs senast den 3 oktober
till Helena Woody, tfn 08-27 34 54, 0708-84 80 60,
e-post helena.woody@svt.se
Tfn till Solweig 073-731 48 48

Golftävling tisdagen den 27 september
Föreningens golfspelande medlemmar inbjuds att delta i
årets golftävling. Göran Folke, student -60, står som
arrangör för tävlingen, som är öppen för såväl damer som
herrar. En gemensam klass och tävlingsformen är slaggolf. Antalet deltagare är begränsat till 28 och först till
kvarn gäller. Efter avslutad golftävling finns det möjlighet
till gemensam lunch (70 kr) i restaurangen. Alla deltagare
inbjuds att ta med sig ett pris – gärna inslaget – för cirka
50 kr, så får alla pris.
Avgift: greenfee 380 kr
Plats: Salems golfklubb
Tid: 08.30
Föranmälan görs senast den 12 september
med uppgift om hcp och golftid till Göran Folke,
tfn 0708-53 07 82, e-post goran.folke@telia.com

Besök på Hallwylska museet tisdagen den 15 november
Vi får en guidad visning av detta palats byggt som
privatbostad åt Wilhelmina von Hallwyl och hennes
make vid 1800-talets slut. Visningen tar en timme och
därefter går vi och äter en bit mat, för den som så önskar.
Avgift: 80 kr för entré och visning
Plats: Hallwylska museet, Hamngatan 4
Tid: 17.30
Föranmälan görs senast den 4 november
till Helena Woody, tfn 08-27 34 54, 0708-84 80 60
e-post helena.woody@svt.se
Musikprogram på Fasching fredagen den 25 november
Bertil Rolf, student -61 och aktiv i ledningen för Jazzklubb Fasching, har ordnat ett förmånligt pris för
föreningens medlemmar denna kväll. Sångerskan Mirian
Aïda, som är ett av stjärnskotten på den svenska
jazzhimlen, sjunger svängigt tillsammans med Fredrik
Ljungkvists band. Vi får en kort introduktion till musiken
och avnjuter sedan konserten efter att först ha smakat en
måltid ur Faschings goda kök.
Priset är endast 200 kr för entré + mat (dryck tillkommer)
eller 75 kr för den som endast vill lyssna till konserten.
Plats: Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63 (intill
Oscartsteatern)
Tid: 18.30
Föranmälan görs senast den 16 november
till Johan Högberg, tfn 08-30 76 03,
e-post johan_hogberg@telia.com

Höstvandring i vacker Mälarnatur
lördagen den 8 oktober
Solweig Borgman, van vandringsledare hos Stockholms
vandrarförening och syster till Helena Woody, tar oss
med på en vandring i Hässelbys omgivningar. Vandringen blir cirka tio km och varar ungefär tre timmar med
pauser på lämpliga ställen. Ta med matsäck!
Plats: Riddersvik, start och mål
Tid: 12.00

Vinprovning
På programmet står också två vinprovargrupper under
ledning av vinexperten Claes af Sillén. Om du är intresserad att delta är du välkommen att höra av dig till honom
på tfn 08-17 94 90, 070-521 36 15 eller
e-post: claes.afsillen@telia.com
Föreningen Gamla Blackebergares
vinkännare och vinprovningsledare
Claes af Sillén plockar fram en
bubblande läckerhet i sin egen
vinkällare i Ängby.

Hans Wolf, Roslinvägen 72, 168 51 Bromma,
tfn 08-37 09 41, e-post 08370941@telia.com
Samtliga foton är tagna av Hans Wolf.

I redaktionen för detta nummer:
Inger Hassler, Kärrgränd 60, 162 46 Vällingby,
tfn 08-760 74 84, e-post ingerhassler@hotmail.com, och
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