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Välkomna i höst
Alla hälsotips, med eller utan Corona, pekar på att motion befrämjar välbe-
finnandet. Gamla Blackebergare drar sitt strå till stacken genom höstens
promenader. Den första äger rum redan den 15 september med samling i Åkes-
hov för fortsatt vandring genom de fantastiska fågelrika och urskogsliknande
Kyrksjöstränderna på bekvämt framkomliga vägar och spångar. Så småningom
kommer vi fram till den nyrenoverade men urgamla – kring 850 år – Bromma
kyrka. Nästa vandring äger rum den 20 oktober i för oss välkända trakter:
Blackeberg med målet Ljunglöfska slottet i vars trakter – numera i mäklar-
kretsar kallade Ängby Park – vi en gång hade vår gymnastiksal. Tanken att vi
alltid återvänder till utgångspunkten gäller även våra vandringar…

Glöm inte heller årsmötet onsdagen den 22 september i skolan under säk-
rade förhållanden. Av det skälet behövs anmälan, i motsats till för vandringarna.
Läs mer på sidorna 2 och 8.

En solig junilördag åtta dagar efter
skolavslutning i Blackebergs gymna-
sium får Medlemsbladet besök av en
av dem som gick ut skolan i år: Klara
Esselin. Men hon är inte bara nybliven
student, på avslutningen fick hon
också Gamla Blackebergares kamrat-
stipendium.

Det är vår förenings äldsta stipen-
dium, utdelat varje år sedan år 2000
till den som gjort viktiga insatser för
sammanhållningen och andan på
skolan. Det är nu på 3.000 kronor. Och
ingen, inte heller mottagaren, får veta
något före avslutningen utom de när-
mast ansvariga.

Klara har körkort också, hon
kommer i bil från hemorten Ekerö och
har lite ledig tid från sommarjobbet på
Coop i Träkvista.

– Jag kände ju till stipendiet men
hade inte en tanke på att jag skulle få
det själv. Jag blev överraskad, glad
och berörd, säger hon med uppenbar
förtjusning över utmärkelsen.

Den nomineringsgrupp av lärare
och elever på skolan som utser pris-
tagaren tycks dock ha ansett valet
självklart: i motiveringen heter det
bland annat att hon ställt upp och
”promotat” skolan, till exempel på
öppna hus för presumtiva elever och
att hon med sina frågor alltid bidragit

till givande lektioner oavsett om det
skett på plats i skolan eller på distans.

Det där sistnämnda kräver givetvis
en del följdfrågor. Klara Esselin har
gått halva sin gymnasietid under
Coronatid.

– Det har varit roligt att komma
tillbaka till skolan och träffa sina
kamrater. Men de flesta lärare har
klarat distansundervisningen bra och
anpassat sig till den, anser hon.

Mån om sina studier tycks hon ha
varit, men hon har också haft tid för

fotboll och basket och tar gärna emot
intervjuarens information om skolans
legendariska basketförflutna.

Hon har gått ekonomisk linje, men
funderar lite på att läsa juridik. Men
hon vill först ta en liten paus i stu-
dierna och gärna åka utomlands. Om
det blir möjligt, vi kan ju bara hålla
tummarna.

Hela prismotiveringen och mer om
avslutningen finns på sid. 3.
Text och foto: Hans Wolf

Studier och kamratskap går ihop för Klara



Ordföranden har ordet

Det är bistert kallt i ett insnöat
Blackeberg när Medlemsbladet träffar
Gamla Blackebergares uppsatsvinnare
2020 utanför skolan, Alexandra Hell
Ringh som fick förstapris på 3000
kronor och Dilé Aldur som fick ett
hedersomnämnande värt 1000 kronor.
Vi har hittat en februaridag då båda är
i skolan fastän de tillhör olika års-
kurser, Alexandra går sin sista termin
på samhällsvetarlinjen och Dilé i
första årskursen på naturvetenskaplig
linje.

Vi drar oss undan snön för ett
samtal i villan, den som en gång i
tiden beboddes av skolans vaktmäst-
are, men som nu används av skolan
för olika möten. Väl förberedda är vi
genom att ha korresponderat på nätet
för man kunde ju aldrig veta om ett
fysiskt möte skulle kunna bli av i
Coronatider.

– Jag skulle vilja säga att jag har
hanterat skolan bra under pandemin
men då skulle jag faktiskt ljuga, be-
känner Dilé. Det är lätt att tappa fokus
och motivation på lektionerna, men
jag har gjort det bästa av situationen.
Jag lägger undan telefonen och för-
söker bara koncentrera mig på läraren.

Hon bor på Ekerö och tar också
vara på rasterna genom att gå ut på
promenader med vänner, till och med
det måste man disciplinera när man
läser på distans.

Alexandra, som bor i Beckom-
berga, betonar också det viktiga i att
röra på sig.

–Bortsett från den sociala aspek-
ten att inte träffa kompisar och lärare
har jag märkt hur mycket svårare det

Vi vill ha din e-postadress!!
Vi vill kommunicera med våra
medlemmar. Se till att vi har din
aktuella e-postadress så får du
fortlöpande information om våra
aktiviteter!!
Maila din e-postadress
epost@gamlablackebergare.se.
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Det viktigaste i skolan under Corona-
tiden är förstås att försöka hitta en
rimlig balans mellan arbete och hälsa,
i praktiken mellan närvaro och distans
för eleverna, men säkert också för
lärarna. En extra bonus har varit att
ordna en festlig och minnesvärd
avslutning för elever som har sett fram
emot detta under hela sin skoltid.

För andra året i följd var det nöd-
vändigt att anpassa detta arrangemang
till säkerhetsläget. Men den här
gången, den 8 juni, kunde Medlems-
bladet vara med och Gamla Blacke-
bergares ordförande Anders Luthbom
dela ut vårt kamratstipendium, för-
eningens äldsta pris. Har du händelse-
vis börjat läsningen av Medlemsbladet
med denna sida vill vi hänvisa till
intervjun med pristagaren, Klara
Esselin, på förstasidan. Till höger finns
också den långa och personliga moti-
veringen av den jury av elever och
lärare som nominerat pristagaren.

Det måste genast konstateras att
avslutningen inte saknade något av
minnesvärd festlighet med och för alla
inblandade: inspirerande rektorstal, ett
omfattande musikprogram med Musi-
kalgruppen och flera andra och förstås
sedvanlig studentsång och blomster-
tid.

Medlemsbladet kunde också nöjt
konstatera att vår uppsatsvinnare i
höstas, Alexandra Hell Ringh, kunde
lägga ännu en utmärkelse till sina
meriter: Almqvistpriset. Carl Jonas
Love Almqvist var ju på sin tid rektor
för Nya Elementar. Det var Gamla
Blackebergares nuvarande vice ord-
förande Bengt Palmlöf som i egenskap
av nybliven rektor i Blackeberg såg till
att Nya Elementars etablerade stipen-

dier kunde bibehållas genom att det
blev en fusion mellan skolorna i stället
för en inkorporering av Nya Elemen-
tar.

Alexandra apostroferades av
svenskläraren Jonas Mejer som talade
om både stilistisk förmåga och per-
sonliga egenskaper. Det är påfallande
att den typen av motiveringar numera
är betydligt mindre formella än de var
förr i tiden.
Text och foto: Hans Wolf

Lärarna var synbarligen högst engagerade i avslutningens show.

Festlig avslutning för student 2021

Valberedningens förslag
�ll styrelse
Anders Luthbom, ordförande
070 590 80 94
anders.luthbom@telia.com
Bengt Palmlöf, vice ordförande
08 89 20 10, mobil 070 422 80 67
bengt.palmlof@live.com
Göran Mattisson, skattmästare
08 26 95 77 gm269577@gmail.com
AnneMarie Poignant, sekreterare
076 3934234
annemarie.poignant@gmail.com
Hans Wolf, chefred. Medlemsbladet
070 404 6976 08370941@telia.com
Lars Valentin, kontakt med medlem-
marna, webbmaster
070 5408848 lars.valentin@erpe.se
Marianne Berggren, program
0708 74 05 06
kmarianneberggren@hotmail.com
Lena Rönnerfält, program, jubiléer
08 661 25 91, 070 3632591
lena.ronnerfalt@telia.com
Marie Nehlmark, program, kontakt
med skolan 072 252 02 62
marie.nehlmark@gmail.com

Alexandra Hell Ringh får Almqvistpriset med biträdande rektor Magnus
Silfverstolpe och förste svensklärare Jonas Mejer som åsyna vittnen.

Årsmöte 22 september
Gamla Blackebergares årsmöte 2021
äger rum i Blackebergs gymnasium
onsdagen den 22 september kl 19,
höstdagjämningen.

Årsmötet är på grund av pande-
mireglerna uppskjutet från i våras. En
kallelse med årsberättelse i samman-
drag finns i Medlemsbladet nr 38.
Komplett årsberättelse och årsredo-
visning finns på webbplatsen och
kommer att föreligga på årsmötet.
Vi bjuder på en lätt förtäring. Därför
och för säkerhetsarrangemang behöver
vi förhandsanmälan till
aktivitet@gamlablackebergare.se

Tack Kers�n!
Föreningens mångåriga styrelseleda-
mot Kerstin Eliasson har undanbett sig
omval. Kerstin kom in i styrelsen 2007
och har varit en mycket aktiv ledamot,
en fixare, en riktig doer. Kerstin var
med om att utveckla föreningens om-
fattande programverksamhet. Framför
allt har hon ansvarat för evenemang i
skolan, årsmöten och höstfester.

Så många roliga fester vi haft i
skolan! Tack för det Kerstin! Tack för
ditt engagemang och din kompetens!
Välkommen att vara gäst på nästa fest,
som vi pga pandemin ännu inte vet när
den blir av. Kanske en vårfest?

Redaktion Medlemsbladet
Hans Wolf, chefredaktör
e-post: 08370941@telia.com

Välkomna till en ny termin med
Föreningen Gamla Blackebergare
och ett nytt välfyllt nummer av
Medlemsbladet!

Nu när allt fler är vaccinerade
hoppas vi att sakta men säkert kunna
återgå till våra normala förenings-
aktiviteter, men vi är inte riktigt där
än. Studiebesöken får vänta ännu en
tid och höstfesten skjuts på fram-
tiden, kanske blir det i stället en
vinter- eller vårfest nästa år?

En programaktivitet som vi dock
kunnat genomföra trots pandemin är
promenaderna. De ger mersmak som
ni ser i denna tidning och nu fort-
sätter vi med dem tredje onsdagen i
månaden.

Årsmötet, som vi skjutit på sedan
i våras, kommer att äga rum den 22
september under välordnade former i
Blackebergs gymnasium. Informa-
tion om årsmötet hittar du här i Med-
lemsbladet och på föreningens webb-
plats, www.gamlablackebergare.se

Vårt engagemang för skolans
elever har hittills i år omfattat fortsatt
stöd till kuratorns verksamhet, pris i
skolans retoriktävling och kam-
ratstipendiet, som delades ut vid

skolavslutningen. Retoriktäv-
lingen hölls i skolans aula med en
begränsad publik, men den
intresserade kan se inslagen
filmade på vår webbplats. I höst
ordnar vi som vanligt en uppsats-
tävling bland eleverna.

Jag vill passa på att flagga för
en intressant nyhet: Blackebergs
gymnasium har på förslag från
Föreningen Gamla Blackebergare
beslutat att sätta upp en ”Wall of
Fame” i skolans ljusgård för att
där presentera tidigare Blacke-
bergselever som gjort sig bemärkta
inom media, musik, litteratur, konst,
vetenskap, sport, politik, näringsliv
och annat. Tanken är att vetskapen om
dessa skall ge dagens elever inspira-
tion – och kanske också lite extra
känsla för skolan som de går i.

Vi kan väl alla komma på några
namn på skolkamrater som blivit
kända, men att de är så många – och
att bredden är så stor – hade i alla fall
jag ingen aning om! De nominerade
kandidaterna har nu blivit kontaktade
och gensvaret har genomgående varit
väldigt positivt. Tanken är nu att var
och en skall presenteras med bild och

en kort text som talar om när de gått
i Blackeberg, eventuellt någon
personlig rad om vad skolan betytt
och sedan en kort presentation av
vad det blev av dem ute i världen.

Projektet drivs av skolan med
aktivt bistånd från föreningen. Vår
förhoppning är att ”Wall of Fame”
skall vara på plats innan året är slut.
Vi får säkert flera anledningar att
komma tillbaka till detta ämne, när
vi längre fram får tillfälle att åter
träffas för fest och återseende i
skolans lokaler.
Anders Luthbom

All�d frågvis, aldrig sen
Motivering till Gamla
Blackebergares kamratpris till
Klara Esselin.
Under sina tre år i Blackebergs
gymnasium har Klara varit fantas-
tisk på många sätt. Hon är allt vad
Blackebergsandan står för. Hon är
alltid trevlig, kommer i tid, håller
upp dörrar och ler oavsett vem hon
möter i korridoren. Hon har också
ställt upp och ”promotat” Blacke-
bergs gymnasium på Öppet hus.
Alla lärare som haft Klara instäm-
mer i att hon alltid är med och
skapar givande lektioner med sina
frågor, oavsett om lektionerna sker
på plats i skolan eller på distans och
oavsett om de sker med hennes egen
klass eller i blandade klasser under
individuella val. En klasskamrat sa
en gång när hon pratade om Klara
att ”Hon är nästan omänsklig. Jag är
helt säker på att det inte ens finns en
pytte-pytte-liten del av henne som
inte är 100 % god”. Det är precis så
vi ser Klara och därför tycker vi att
hon är en självklar pristagare av det
här stipendiet.
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Det strömmade snabbt in anmäl-
ningar så fort det blev känt att Gamla
Blackebergare den 18 augusti skulle
vandra runt i Jannecke Schulmans
trädgård i Sollentuna. Att det här kan
läsas är inte minst hennes förtjänst,
hon har i många år som Gammal
Blackebergare svarat för Medlems-
bladets layout.

Det blev fulltecknat till vand-
ringen, och det var nog ingen som
ångrade sig trots att vädret såg minst
sagt hotfullt ut på morgonen. Ett
tjugotal intresserade dök upp med
paraplyer, men när det var dags för
visningen upphörde regnet som
genom ett trollslag. Någon timme
senare var det dags för en härlig

Strövtåg i förtrollande trädgård

buffé på uteplatsen, och då kom solen
fram som på beställning.

Hela trädgården är lite av ett trol-
leri jämfört med den igenvuxna tomt
som Jannecke tog i besittning för
drygt ett och ett halvt årtionde sedan.
Hennes intresse matchades då inte av

motsvarande kunskaper, säger hon
själv medan hon visar oss runt från
den ena välplanerade oasen till nästa.
På strategiska platser möter man lite
utemöbler om man vill njuta av om-
givningen. Framför allt slås man av att
det finns en vertikal variationsrikedom

i trädgården, från växter och blommor
på marken till trädtopparna.

Tala om att vända Coronarestrik-
tionerna till något positivt, att ändå
kunna bjuda på både upplevelser och
förplägnad.
Text och foto: Hans Wolf

Fler bilder på nästa sida.

Judarn runt, ett bra sätt att starta som-
maren på. Det tyckte ett tjugotal
Gamla Blackebergare som samlades
en förmiddag den 16 juni vid Åkes-
hofs slott. Det var rätt tid också med
tanke på att den urskogsliknande
vegetationen ännu inte tätnat till
ogenomskinlighet.

Slottet är ju en barockbyggnad,
uppförd i omgångar före mitten av
1600-talet. I jämförelse med skogen
och sjön är det ju en modern tidpunkt.
Till stor del blev det en vandring ge-
nom förhistorien. Vid istidens reträtt
för 12 000 år sedan lämnades impone-
rande stenblockssamlingar kvar,
världsarvsskyddade moräner seder-
mera benämnda efter forskning av
geologen Gerhard de Geer vid förra
sekelskiftet. Numera sällsynta sala-
mandrar intog vattnen; de har beretts
fristad i nyligen anlagda vattensam-
lingar.

På stenåldern var detta ytterskär-
gård. Tusen år senare var det inner-
skärgård och Judarn en havsvik. Ännu
ett millennium senare, vid vår tide-
räknings början, är Judarn urskiljbar
som insjö. Fast det fanns länge en liten
sjö till i skogen, strax söder om plat-
sen där torpet Lugnet ligger nu. Den

var kvar åtminstone under sen
vikingatid.

Judarn var ett tillhåll för många
Brommabor, inte minst från Södra
Ängby, sedan bebyggelsetiden där.
Som park har Judarn varit reserverad i
120 år. Vägar anlades som kristids-
arbete på 1930-talet. Men officiellt
naturreservat, Stockholms första, blev

det inte förrän 1995. Vår vandring
längs naturstigen var drygt två kilo-
meter i lite olika tempo plus marsch
till och från Åkeshof. Det var något
kuperad terräng söder om sjön men
annars bekväm väg eller träspångar.
Vi hade anpassat oss till alternativ
beroende på förutsättningarna.
Text och foto: Hans Wolf

Genom Judarn från is�d �ll nu�d

På spaning efter valnötter i det Japanska Valnötsträdet med ryggarna mot den
annorlunda Perukbusken.

Sensommarblommande Solhattar i en
rabatt där vårens första blomning
kommer i april.

Till vänster: lysande
rönnbär.

Till höger: Jannecke
berättar mer om den
blommande Sam-
metshortensian.
väckte stort intresse. Solen kom lagom till det var dags för buffé.

Trädgårdsbesök forts.



I rampljuset

Det har varit gott om före detta
blackebergare i det offentliga rummet
sedan förra Medlemsbladet, en tid som
för de flesta av oss vanliga dödliga har
präglats av vaccineringar. Man måste
tillägga att det har varit fråga om ”the
usual suspects”, för att citera filmen
”Casablanca”.

En varm och vacker julisöndag
samlades en kvartett Blackebergs-
grannar, inklusive Medlemsbladets
redaktör, vid en liten avskild badvik i
Mälaren. Någon vecklade upp kors-
ordssidan i dagens Svenska Dagbladet,
18/7. Helsidan var ägnad Profilen X
som genast kunde identifieras som
TomAlandh, om än avbildad i lite

oväntad omgivning, en travbana. Den
närmaste timmen blev det inte tid för
bad. Den fylldes av ledord till Toms
bana som dokumentärfilmare: folk han
mött, som Martina, och folk han
samarbetat med, som filmaren Björn
Henriksson. Svaret på ”Läroverket
han gått i” var givet: Blackeberg.

I färskt minne var hans film
”Partiledaren som klev ut ur kylan”
om Håkan Juholt i SVT den 29 maj
och på SVT. Play. Det vanliga engage-
manget i Toms filmer blev nu utbytt
mot en viss distans i kommentarerna. I
Dagens Nyheter skrev Erik Helmerson
på ledarplats 30 maj : ”Ibland är det
som att Alandh gjort en kampanjfilm
för presidentkandidat Juholt: han är
formligen insvept i dalahästar, ister-
band och anekdoter om farmors
lingongrädde”.

Andra, som Göran Eriksson i
Svenska Dagbladet, skyller på de
intervjuade. LO:s förre ordförande
Wanja Lundby Wedin är just på väg att

berätta något intressant om valet av
Juholt när hon plötsligt reser murar
som TomAlandh annars brukar ha lätt
för att klättra över.

I filmen ”Ett par dagar i novem-
ber” till filmregissören Jan Troells 90-
årsdag den 21 juli (ännu på SVT Play)
möter man den vanliga mixen av
varsamhet och väckarklocka hos Tom
Alandh, en finstämd blandning av
Troells barndomsintryck och känsla
för svenskt landskap och människor
mot en fond av svensk historia.

Världens berättare kallas Peter
Kadhammar, Aftonbladet, som den 2
juni blev den första att tilldelas Tom
Alandhs berättarpris på 25 000
kronor att lägga till bland annat Stora
journalistpriset. Och det är inga vackra
sagor eftersom Kadhammar enligt
prismotiveringen är ”ständigt för-
bannad” under sina redogörelser för
missförhållanden jorden runt. Den
första av hans åtta böcker var
”Srebrenica” (1995).

Ett förnämligt pris har också gått
till Per Haukaas, före detta vice
ordförande i Gamla Blackebergare.
Han är en av dem som tilldelas årets
S:t Eriksmedalj för sina Stockholms--
vandringar. Utmärkelsen motiveras
med den kunskap han sprider om
staden. Man kunde tillägga att han
gärna berättar om de som bor där, i
alla skikt av samhället om det så är
Blackeberg eller Östermalm eller
Gamla Stan, också på tyska för
turister.

På tal om partiledarskiften: gamla
blackebergaren Viktor Barth-Kron,
numera politisk kommentator på
Expressen, dök upp i TV2:s Agenda

den 22/8 i en diskussion om Stefan
Löfvens avgång. Man kan inte välja
ännu en man som hans efterträdare,
ansåg Barth-Kron som också trodde
att Magdalena Andersson skulle
nappa.

Viktor Barth-Krons första skriv-
uppdrag lär ha varit för Djurgårdens
IF. Det är tjugo år
sedan. Men det är
AIK som nu värvat
hans gamla skol-
kamrat Kristoffer
Nordfeldt. Som
målvakt blir
Nordfeldt nu alltså
synlig för stock-
holmarna. I några
landskamper har
TV-publiken fått se
honom hålla nollan.
Och förbundskap-
tenen Janne Anders-
son beklagade att
han inte som reserv-
målvakt kunnat
nomineras i någon
av matcherna i
fotbolls-EM i somras eftersom ordi-
narien Robin Olsen varit i särklass.

Till de vanliga misstänkta trodde
sig Janne Schaffer höra när Säpo
haffade honom vid en skogsscen i
Mellösa – men det visade sig vara för
att Stefan Löfven hade tagit sig från
det närbelägna Harpsund och gärna
ville lyssna på honom. Senare som-
marpratade Janne i P1 om människor
och instrument han mött – från
gitarren han byggde i skolan i Blacke-
berg till den han fick tillbaka efter en
stöld i bostaden.

Vid det här laget har läsaren no-
terat en formidabel manlig dominans i
rampljuset, vilket nog inte är Med-
lemsbladets fel. Men vi kan notera att
Unga Liberalers ordförande Romina
Pourmokhtari har dragit i härnadståg
och krävt utrikesministerns avgång
efter behandlingen av Sveriges tolkar i
Afghanistan. I stipendierna till unga
blackebergselever dominerar däremot
kvinnorna eftertryckligt. Vi får se om
de så småningom dyker upp i det
starka offentliga rampljuset.
Hans Wolf

Ur Expressen.

Korsord, medaljer och par�ledarski�en
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Pristagarna i Blackegolfen 2021 i Bålsta: fr v
tvåan Bengt Palmlöf, vinnaren Arne Lindgren
liksom förra året och nu på sin hemmabana,
trean Berith Ohlsén.

Blackegolfen 2021 gick av stapeln den 25
augusti på Bro-Bålsta golfklubb. Det var en liten
tapper skara, sju spelare, som dök upp efter ett
antal sena återbud. Det kanske är naturligt då
deltagarna blir allt äldre.

Vädret växlade med några regnskurar men
mestadels var det ett helt okey väder att spela
golf i. Banan var fin, men dock lite påverkad av
de senaste dagarnas regnande.

Resultaten var inte så överväldigande, men
dagens värd tillika förra årets vinnare Arne
Lindgren passade på att knåpa ihop 33 poäng
vilket räckte till en övertygande seger. Tvåa kom
Bengt Palmlöf och trea Berith Ohlsén.

Det blir sålunda spel på Bro-Bålsta nästa år
igen, och de närvarande var överens om att
försöka få ihop fler deltagare till den gången.
Text och foto: Peter Hellström

Golfvinnare på hemmaplan

De lyckades! Eleverna i kursen Ensemble och Mats Hillmo fick ihop
en hel musikal även detta år. I år kunde vi Gamla Blackebergare
tyvärr inte se föreställningen p g a coronarestriktionerna.

Hair - 2021 års skolmusikal
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Onsdag den 20 oktober kl 11 ses vi vid Blackebergs
T-banestation. Våra hemtrakter. Riktig nostalgi. Via
Kvarnviken och Mälarstranden passerar vi Ljunglöfska
”Slottet” och sedan Blackebergs Sjukhus, där vi riktigt
gamla blackebergare hade gymnastik i lånad gympasal
någon gång i månaden. De vita husen i nyantik stil
byggdes på 1920-talet av Frimurarorden som en stor
barnhusanläggning för fattiga barn.

Årsmöte 2021
Onsdagen den 22/9 kl 19
Plats: Blackebergs gymnasium

Vi bjuder på en lätt förtäring. Därför
och för säkerhetsarrangemang krävs
förhandsanmälan till
aktivitet@gamlablackebergare.se

Se också sid. 2

Onsdag den 15 september kl 11 startar vi vid Åkeshovs
T-banestation och promenerar runt Kyrksjön och Bromma
Kyrka. Då är det möjligt att både uppleva en fågelsjö i trolskt
träskland och se en av Stockholms äldsta byggnader – natur
och kultur i förening. Vi fikar på en av bryggorna vid Kyrk-
sjön. Fina promenadstigar som fungerar för rullator.

Kyrksjön – Bromma kyrka

Gamla Blackebergare fortsätter med de populära tredje-onsdagen-i-månaden-
vandringarna under hösten. Vi träffas vid en tunnelbanestation, där det också
finns möjlighet att parkera sin bil, och vandrar tillsammans, men på avstånd, max
fem kilometer. Möjlighet finns att avbryta lite tidigare, efter att vi har fikat till-
sammans. Medhav matsäck och kanske sittunderlägg gäller. Ingen förhands-
anmälan behövs.

Information om vandringarna läggs ut på föreningens webbplats och mejlas
även till medlemmarna. Håll utkik!

Runt naturen och kulturen i Bromma

Ljunglöfska slo�et – Blackeberg

Årets retoriktävling i Blackebergs
gymnasium kunde avgöras i skolans
hörsal inför jury och en begränsad
publik av lärare och elever den 13
april. Temat var ”Jag tror att vi
behöver prata”. Gamla Blackebergare
kunde se tävlingen via länk.

Vinnaren Alexander Männistö,
Ek18c, hade valt frågor om depres-
sioner och psykisk ohälsa bland män
och att vi måste tala om pojkars och
mäns känslor.

Andrapristagaren Sofia Nabil
Gustafsson, Ek18c, tog upp ung-
domars välmående och vikten av att
inte glömma att tänka på sig själv.

Tredjepristagaren Tova Hjelm,
Ek18b, berättade om hur det är att
växa upp med en alkoholiserad för-
älder och barns rätt att slippa möta
berusade vuxna.

Första- och andrapristagarna
sponsras av Rotary Vällingby och

tredjepristagaren av Föreningen
Gamla Blackebergare.

Övriga deltagare i finalen var Ylva
Flyhammar, Ek18b, Miriam Åkesson,
Na19s, Matilda Persson, Ek18b, och
Arash Marandi, Na19c.
Text: Hans Wolf

Behovet av samtal
Retoriktävlingen

Tredje pristagaren Tova Hjelm belönas. Priset sponsras av Gamla Blacke-
bergare.


