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Sveriges Pensionärsförbund - Seniororganisationen i tiden
Karlskogaföreningen

Paret Hede
besökte ett
av världens
mäktigas
vattenfall i
Sydamerika
Uppskakande
himlafenomen
över Stockholm
i april månad
Anders Jones
gjorde en
teaterresa med
OS-förhoppningar och
”Kvartetten”
Ullas
krönika
Med anledning av Alf Bandes artikel i Månadsnytt om cirkusstaden
Karlskoga och Baptista Schreibers och hennes älsklingshäst Menelik
visar vi denna vintriga bild av konstnären Göran Perssons skulptur
i rondellen vid korsningen Värmlandsvägen – Nickkällsgatan.
Foto: Bengt Aldén

SPF:s resor

Almanackan

(Sparas lämpligen till nästa nummer av Månadsnytt)
Manusstopp för nästa nummer av Månadsnytt, torsdagen den 20 april.
Distribution, fredagen den 28 april.
Torsdagen den 30 mars kl. 14.00
Månadsmöte. Missionskyrkans samlingssal.
Föreningsinfo. Anita o Tore Bohl sjunger spelar
och berättar om Nils Ferlin. Kaffeservering o
lotterier. Förhandsanmälan till 302 40 eller
302 88.
Lördagen den 1 april kl. 10.00-12.30
Träffen. Utställning av påskpynt. Kaffeservering.
Tisdagen den 4 april kl. 14.00
Vetgiriga veteraner. Missionskyrkans samlingssal. Per-Erik Nilsson: Bland robotar och missiler.
Kaffeservering. Medarrangör: Medborgarskolan.
Torsdagen den 6 april kl. 14.00
Kafferepet. Träffen.
Fredagen den 7 april kl. 13.30
Club Nickkällan. Underhållning: Sång och
musik med Lisbeth Lööv och Arne Mauritz.
Lördagen den 8 april kl. 10.00-12.30
Träffen. Utställning av påskpynt, Musikunderhållning. Stina Nilsson piano och Bror Olsson
såg. Kaffeservering.
Måndagen den 10 april kl. 14.00
Karlskogiana. Träffen.
Torsdagen den 20 april kl. 14.00
Kafferepet. Träffen.
Fredagen den 21 april kl. 17.00
Solbringen. Supé med kallskuret och gratäng.
Dans i Våryrans tecken till Rune Lundells trio.
Pris 140:-. Anmälan till exp.senast 13 april.
Välkommen till en trevlig samvaro. Begränsat
antal.
Lördagen den 22 april kl. 10.00-12.30
Träffen. Hans Tjus: Släktforskning.
Kaffeservering.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Kansli och expedition:
Föreningens ordförande:
Föreningens sekreterare:
Föreningens kassör:
Föreningens Internet hemsida:
Föreningens postgiro:
Tryckning:

Torsdagen den 27 april kl. 14.00
Månadsmöte. Missionskyrkans samlingssal.
Föreningsinfo. Kulturskolans sångkör under
ledning av Ulla-Lena Thodal sjunger in våren
och Valborg. Kaffeservering o lotterier.
Förhandsanmälan till tel. 302 40 eller 302 88.
Lördagen den 29 april kl. 10.00-12.30
Träffen. Säsongsavslutning med kaffeservering
och vårsånger.
Torsdagen den 11 maj
Vårutflykt till fritidsanläggningen Ånnaboda
med tipspromenader, underhållning och
lunch.
Buss avgår kl. 11.00 från Busstationen med
stopp vid Solbringen och Sandviken. (E18).
Återfärd beräknas ske ca 15.30. Lunch med
varmrätt inkl. dricka, kaffe och kaka ca 65:-.
Anmälan till expedition senast 3 maj.
Begränsat antal platser i bussen.
Välkomna till en skön och avkopplande
eftermiddag i en vacker miljö.
Torsdagen den 31 augusti kl. 11.30
Funktionärsträff på Labbsand. Inbjudan
sänds separat.

Vi hälsar följande nya
medlemmar välkomna
Iréne Andersson, Stavhoppsvägen 8
Inga-Britt Eriksson, Bricketorp 106
Norma Marion och Bo Söderström,
Salemsvägen 1 H

Bengt Aldén, tel 370 24, 070-604 51 50. E-post: bengt.alden@comhem.se
Solbringen, Loviselundsv. 73, 691 83 Kga. Tel 302 40. Öppen vardagar kl. 10-12.
Anders Jones, tel 576 18. E-post: anders.jones@telia.com
Birgitta Hede, tel 536 02. E-post: hedema@telia.com
Gunnar Nordström, tel 546 79. E-post: gunnar.nordstrom@mailbox.swipnet.se
www.spf.karlskoga.just.nu
94 41 25-4
Karlskoga Grafiska, tel 300 53. E-post: grafiska@telia.com
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Tack till vår expeditionspersonal och alla Brevduvor

Rättelser och tillägg
I Lathunden är Bengt Aldéns och Månadsnytts
e-postadress felaktigt angiven. Den är fortfarande
bengt.alden@comhem.se och inget annat. Likaså
är ordföranden Anders Jones e-postadress fortfarande anders.jones@telia.com.
Under rubriken Cirkelverksamhet är Arne Arvidsson samordnare och dit ska i fortsättningen
Bridge, Yoga, Internationell dans och Musiklyssning sortera. Ledare för Musiklyssnarna är Erna
Gullberg.

Förra månaden gjorde ni i samband sorteringen och utdelningen av Månadsnytt ytterligare en
stor insats genom att även sortera och distribuera
publikationen SPF-nytt, Länsförsäkringens reklamblad och vår egen Lathund. Det finns brevduvor som har upp till 40-50 adresser på sina distrikt. Heder åt alla som ställer upp och hjälper
till. Samtidigt sparar ni stora portokostnader till
föreningen.

Majken Lasson
blev vinnare av Gåtan
I förra numret introducerade vi en liten tävling
där det gällde att hitta svaren på 10 gåtor. Varje
gåta skulle kunna antyda namnet på en huvudstad och det först rättade svaret hade Majken Lasson sänt in och hon kommer nu att få ett paket
kaffe.
Här följer de rätta svaren på gåtorna:
1. Mål för mjölke = Rom. 2. Luktkatt = Oslo.
3. Dricks = Wien. 4. Fjäderfägud = Ankara.
5. Krama Lillian t.ex.= Canberra (syftade på prins
Bertil). 6. Skaffa båtplats = Köpenhamn. 7. Magfängelse = Bukarrest. 8. Galning, javissst! = Tokyo.
9. Havsväxter = Alger. 10. Äta gräs = Haag.
(Den gåtan som vållade de flesta problem var
Krama Lilian och det skulle vara Canberra!)
Nya kluriga gåtor återfinns på sidan 15.

Sickan Andersson med en del sorterade Månadsnytt.

Men Lathunden utkommer baraen gång per år
och i fortsättningen kommer SPF-nytt att ibladas
i Veteranen.
Förbundets nya giv med ett medlemskort som
kan ge medlemmarna en rad extraförmåner har
nu distribuerats per post. De förmåner och rabatter som gäller finns presenterade på näst sista sidan i SPF-nytt och på sidan 69 i senaste Veteranen.

Distriktsstämman
Den 4 april avhålls den årliga distriktsstämman
i Alnängsskolans aula. Vår förening kommer att
representeras av nio delegater.

Bokning av Träffen
Vår fina och välutrustade föreningslokal Träffen på Hotellgatan används förutom för rena föreningsträffar även för många andra ändamål. Som
bekant kan medlemmarna även låna och hyra den
för egna träffar och fester.
För andra förbund och föreningar som är schemalagda är kostnaden 25:-/tim. För dito, icke schemalagda tider 50:-/tim.
För enskild SPF-medlem 25:-/tim. Max 100:-.
Utomstående enskild 50:-/tim. Max 200:-.
För mer detaljer och villkor kontakta vår expedition tel. 302 40.

Behöver du hjälp med snöskottning eller gräsklippning?
Många äldre som bor kvar i sina hus och som
behöver hjälp med en del sysslor kan vända sig till
kommunens AME-enhet, telefon 070-416 26 46,
Mikael Lethenström och efterhöra den tjänsten.
Det är i första hand viss snöskottning och gräsklippning som enheten kan hjälpa till med. F.n.
hjälper man cirka 100 äldre och till en början får
man stå på en kölista. Avgiften för hjälpen är minimum 90 kronor.
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Nu startar de digitala
TV- sändningarna

SPF- Golfen 2006
Damer och herrar spelar tillsammans och tävlar
i samma klass. H75 spelar valfritt från röd eller
gul tee. Anmälningstid 07.15 till 08.45. Första start
kl. 07.25. Startavgift 20 kr. Poängberäkning: 1:a
12 poäng, 2:a 10 poäng, 3:a 9 poäng o.s.v. Alla
som fullföljer får minst 1 poäng. Om det är färre
än 10 deltagare får vinnaren 6 poäng, 2:an 4 poäng, 3:an 3 poäng o.s.v.

Bor du i ett eget hus med egen TV-antenn på
taket så blir det snart svart i TV-rutan om du inte
har skaffat dig en digital-TV box. De tittare som
däremot är inkopplade via kabel-TV eller har egen
parabolantenn berörs inte av nedsläckningen.
Kontakta radio och TV-branschen. Det fínns
flera modeller, priser och abonnemangserbjudanden att välja mellan.

Anmälan och start
Liksom tidigare år behöver ingen individuell föranmälan göras till tävlingarna. Bokning sker av
funktionärerna via Internet 14 dagar i förväg för
tiderna 08.00, 08.17, 08.34 och 08,51 och via
bollränna för tiderna 07.25, 07.34, 07.42 och
07.51 samt för tiderna 08.08, 08.25 och 08.42.
Utsläpp sker i princip i 3-bollar. Scorekorten
ifylles som vanligt innan start med namn, hcp, spelhcp och datum och efter avslutad tävling med antal slag och poäng och underskrives av spelare och
markör. Korten läggs sedan som vanligt i SPF:s
postlåda i tävlingsexpeditionen.

Regeringen lovar 10 miljarder
extra till äldreomsorgen
Regeringen vill öka äldreomsorgens resurser med
tio miljarder kronor på tio år. Dessutom vill regeringen ändra lagen så att det blir möjligt för kommunerna att ge hushållsnära tjänster till äldre, även
friska personer, mot viss betalning.
Även moderaterna satsar på de äldre. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt och vice ordföranden i
partiet, Gunilla Carlsson, reser runt i landet och
träffar pensionärer.
– Det är klart att äldres och deras anhörigas röster är viktiga i valet men detta handlar om mycket
mer än bara valrörelse, säger Gunilla Carlsson som
menar att man måste ha ett längre perspektiv med
tanke på den kommande stora ökningen av antalet äldre.

Resultatredovisning
Funktionärerna upprättar efter varje tävling en
resultatlista, utvisande varje spelares poäng för aktuell tävling och totalt. Listan sätts upp på anslagstavlan i tävlingsexpeditionen.

Spelprogram för 2006

Motionspromenaderna

(Programmet är preliminärt och eventuella avvikelser anslås på tävlingsexp.)

Nu drar vi igång Motionspromenaderna igen,
säger Lennart Magnusson. Samling sker vid Träffen Hotellgatan 10, klockan 09.30 fredagarna 7,
21 och 28 april. Välkommen med eller utan gångstavar.

Dagbio
Nya Sagabio kl 15.00. Pris 50:-

12 april Kalle och chokladfabriken
Filmen bygger på en berättelse av Roald Dahl –
välgjord och fantasifull. Barntillåten. Ta med barnbarnen! Speltid: 115 min.

26 april Om Sara
Vi får följa tio år av Saras liv – drömmar, kärlek
och självständighet. Med bl a Linda Zilliacus och
Stellan Skarsgård. Speltid:100 min.

10 maj Being Julia
Julia Lambert är en berömd skådespelerska i
England. Under ytan lurar problemen, åldrande,
otrohet och sonens främlingskap. Speltid:104 min.
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Våren
02 maj
08 maj
15 maj
23 maj
29 maj
05 juni
12 juni
19 juni
26 juni

PB (OBS! tisdag)
Slg
PB
Slg (OBS! tisdag)
PB
Lagtävl. Foursome (Anmälan)
Slg
PB
Slg

Hösten
31 juli
07 augusti
15 augusti
21 augusti
28 augusti
04 september
11 september
22 september

PB
Slg
PB (OBS! tisdag)
Slg
Lagtävling 6+6+6 (Anmälan)
Slg
PB (SPF-kannan)
PB (OBS! Fredag) Scramble

ningar ner i det iskalla vattnet dra upp och rädda
livet på ett par personer. Hans bedrift blev mycket
uppmärksammad och han kom också att belönas
med Carnegiestiftelsens medalj.
”Näckens” berättelse om både uppväxtåren och
sin väns bedrifter belönades med långa applåder
och en blomsterbukett.

”Näcken” gästade Vetgiriga
Den 7 mars var Bertil ”Näcken” Johansson
inbjuden föredragshållare vid Vetgirigas möte.
Enligt programmet skulle han berätta om en
mycket speciell kamrats livsöde, och det gjorde
han visserligen men hans berättelse kom inledningsvis att handla om många andra tilldragelser han hade haft under sina uppväxtår i Bofors.

Alfred Nobel
återuppstod för en dag
Månadsmötet den 23 februari fick ett celebert besök i form av Alfred Nobel alias Peter
Sundh.
Med sin porträttlika framtoning och väl pålästa
Alfred Nobelhistoria berättade han medryckande
om människan och uppfinnaren Alfred, hans arbete och liv som kom att innehålla både misslyckanden och framgångar.
Efter demaskeringen från Alfred Nobelgestalten blev han sedan skådespelaren Peter Sundh och
då berättade han många dråpliga historier om sin
roll som Alfred.
– Jag har nämligen utvecklat en teknik som gör
att jag kan sitta absolut stilla utan att ens blinka.
När jag sedan börjar röra på mig eller prata med
besökarna har jag nästan chockat en del som trodde att jag enbart var en porträttlik vaxdocka.
– Jag är också nöjd med att det ordnat sig med
mina fortsatta arbetsuppgifter vid Alfred Nobels
Björkborn, berättade Peter Sundh.
Något som säkerligen också de flesta besökare
också uppskattar. Uppskattade gjorde också besökarna hans framträdande vid Månadsmötet. Han
fick också långa applåder.

Per Leksell och Bertil ”Näcken” Johansson.

Detta gjorde att Per Leksell något skämtsamt
påpekade att var det inte om kamratens livsöde
han skulle prata.
– Jag kommer dit replikerade ”Näcken” snabbt
med glimten i ögat, och det gjorde han, och det
blev en fängslande berättelse om en av hans barndomskamrater som redan i ungdomsåren hävdade, att efter ha sett en amerikansk film på Centralbio, att han skulle köra en stor bil på huvudgatan
i San Diego i Kalifornien när han blev äldre.
– Men det var inte någon av oss som trodde på
honom, berättade ”Näcken”.
Men han lyckades. Efter skolgång och utbildning på Bofors Lärlingsverkstad kom han att utvandra till USA och där så småningom tillsammans med en vän startade en fabrik för verktygstillverkning som underleverantör till flygindustrin.
Han blev en av de utvandrare som kom att lyckas
och tjäna pengar i det stora landet. Han skickade
också som ett bevis på det hela ett foto till barndomskamraterna där han poserade sittande i en
stor bil på en gata i San Diego.
Men vännens största bedrift var nog den som
han utförde långt innan han flyttade till USA. Den
inträffade i Stockholm där han blev vittne till hur
en bil plötsligt körde genom ett broräcke och störtade ner i det istäckta vattnet.
Utan betänkligheter sprang då vännen ut på isen
och dök ner i vattnet och lyckades efter flera dyk-

Peter Sundh
som
Alfred Nobel.
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Rektor Edling undervisade i
Bondepraktikans förutsägelser

Lapp på luckan på Träffen
Lördagen den 18 mars blev den verkliga publiksuccén för lördagsträffarna på Träffen och
det som lockade medlemmarna var dels visningen av konstnären Bertil Bloms karikatyrer,
målargruppen Penslarnas utställning och till en
del kanske också att väglaget var bättre än tidigare lördagar.
En av Träffens stora fördelar är naturligtvis det
centrala läget, men begränsningen ligger i lokalens storlek och utformning. Kommer det närmare
100 personer och dessa ska dricka kaffe, titta på
en utställning samtidigt som det pågår en bildvisning eller ett föredrag, ja då det blir det trångt och
svårt.
Men även om många som kom lite sent fick
dricka sitt kaffe stående i entrérummet var ändå
stämningen god och man beundrade Bertil Boms
många mycket träffande och skickligt gjorda karikatyrer av karlskogabor och andra kända personer.
Av Kamratgruppens Penslarnas åtta medlemmar
ställde Birthe Eriksson, Kerstin Eriksson, Mona
Gustafsson, Ulla Klint och Liisa Wilhelmsson ut
ett 30-tal tavlor. Deras utställning visas även den
26 mars men redan första lördagen såldes en del
av deras verk.

Lördagen den 11
mars kom många
medlemmar till Träffen för att lyssna på
Bertil Edlings utläggning om framförallt
Bondepraktikan.
– Det var när folk
levde i det gamla bondesamhället som folk
gärna tog del i Bondepraktikans förutsägelser om hur vädret
och skörden kanske
Bertil Edling i berättartagen.
skulle bli.
– Nu i vårt moderna samhälle med väderlekstjänst och ett helt annat informations- och nyhetsflöde har vi naturligtvis inte längre samma behov
av Bondepraktikan, men många människor studerar gärna fortfarande den. Något som också tydligt framkom vid de kommentarer och frågor och
den livliga diskussion som sedan följde. Tydligt var
också att flera av besökarna var kunniga i ämnet.
Men så deltar de också i en kurs i ämnet som Edling leder.

Trafikolyckor är ett mycket stort hälsoproblem i vårt land
• Att köra drogfri och nykter.
• Att hålla säkerhetsavstånd till framförvande
(3-sekundersregeln: 1001,1002,1003)
• Att inte köra när Du känner Dig uttröttad.
• Att fordonet är i trafiksäkert skick och
uppfyller gällande bestämmelser avseende trafiksäkerhetsutrustning såsom bilbälte, huvudstöd mm.
• Att vid cykling använda cykelhjälm.
• Att använda en korrekt utrustad cykel,
inkl. ljus och reflexer.
• Att gående använder reflex/reflexer under mörker.
Lennart Avesand
Trafikombud

Årligen dödas cirka 550 människor och
drygt 3000 skadas allvarligt på våra vägar.
NTF Örebro läns Äldreråd vill värna om
trafiksäkerheten. Människor skall enligt Nollvisionens inriktning ha ett gemensamt ansvar för att ingen skall behöva dödas eller
skadas allvarligt i trafiken, om de följer gällande trafikregler.
De viktigaste åtgärderna Du kan bidra
med för att förbättra trafiksäkerheten är:
• Att följa hastighetsbestämmelserna och i
övrigt anpassa hastigheten efter rådande
trafikförhållande såsom väglag, vägstandard, väderlek, trafikintensitet mm.
• Att använda bilbältet och se till att passagerarna också gör det.
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Guld-Bälte till Sune Olson
När revymakaren Peter Flack tillsammans med
Monica Forsberg och Hasse Andersson för några
veckor sedan bjöd in ett 60-tal personer i underhållningsbranschen till den första Guldbagen hade
man även bjudit in SPF:aren, motionären, kyrkvärden, humanisten och framförallt underhållaren
Sune Olson till galan i Valsverket i Degerfors.
Bakgrunden till den här galan var Peter Flacks
idé och den kan ses som en liten och festlig protest
för att det oftast bara är huvudstadens revy och
underhållningsfolk som kommer ifråga när det ska
delas ut Guldbaggar och andra utmärkelser.
Sunes uppgift vid galan skulle egentligen bara
vara att dela ut ett par av de sju priserna, men döm
om hans förvåning när han även fick kliva fram
och av Peter Flack ta emot utmärkelsen Guld-Bältet 2006, Gnällbältets specialpris med motiveringen: För lång och trogen tjänst som underhållare i
Gnällbältet.
En stolt och glad Sune Olson med sitt inramade Guld-Bälte.

Bekvämare boende!
Har du funderat på om
det inte börjar bli dags
att se över hur du bor
idag och hur du vill
bo framöver?

Hyresrätt?
I hyresrätten ingår
underhåll och service
utan extra kostnader.
Du kan välja att bo i
fastigheter med t.ex.
hiss, uteplats i centrum
eller nära naturen.

Välkommen in !

Bobutiken
Skrantafallet 9 A • Telefon 657 10 • www.hyresbostader-karlskoga.se

7

Cirkusstaden Karlskoga

En del av den gamla cirkusbyggnaden intill Folkets park. Den har sedan länge fått lämna plats för annan bebyggelse.
Foto: Hembygdsföreningens arkiv

ingick i cirkusen. En vinter stod där bl.a. två elefanter och ett antal tigrar i några gallerförsedda
vagnar inom specialstängsel.

Konstberiderskan och cirkusdirektrisen Baptista Schreiber bosatte sig i början av 1930-talet i
Karlskoga och bodde där tillsammans med sin
make Chuy Mijares och dennes broder Manuel,
båda framstående lindansare. Tillsammans drev de
företaget Cirkus Mijares Schreiber t.o.m. 1955. De
hade ett 20-tal fast anställda, alla blev skrivna i
Karlskoga.
- Anledningen till att vi valde Karlskoga till huvud- och vinterkvarter var i första hand det alltid
lika stora publikstödet vi fick i den då snabbt växande staden, sa Baptista själv vid en intervju jag
fick med henne 1942 som journalist på Karlskoga
Tidning i sällskap med Lennart Hyland, då volontär på tidningen.
- Jag hade också fått ett par goda vänner i den
kommunala ledningen. De hjälpte mig alltid till
en bra och central plats för cirkusen när vi kom på
våra sommarturnéer.
Vidare berättade hon om hur en god vän, en
köpman i staden och markägare i centrum hjälpte
till att skaffa en lämplig tomt där hon kunde uppföra den stora cirkusbyggnaden i trä i form att ett
cirkustält med plats för cirka 2000 personer.
Hon fick också disponera en vinterbonad stallbyggnad intill platsen för cirkusbyggnaden. Där
fick Baptista ha sina hästar och andra djur som

En ung Baptista Schreiber på sin älsklingshäst Menelik.
Foto: Hembygdsföreningens arkiv

8

I stallet stod också Baptistas legendomspunna
Jack, Charlie Rivels, lejontämerskan Patricia Bourhäst Menelik. Hästen en vit stilig fullblodsarab,
ne, Gösta Ekman, Sickan Carlsson, orkesterledahade hon fått vid ett gästspel med Cirkus Hagenren Jimmy Lanceford, boxaren Olle Tandberg m.fl.
beck i London julen 1913. Hennes egen häst SigEfter Baptistas död 1956 såldes villan till lokallavy Alda förgiftades där och dog under mystiska
avdelningen av Tempelriddarorden. Nu är den omomständigheter. Tidningarna skrev mycket om
byggd och inrymmer idag Skagerstrands Begravhändelsen och en av den engelska drottningens förningsbyrå. Förutom hästgraven är nu den enda
trogne, en lord Lonsdale, ordnade en offentlig insynliga anknytningen till cirkusepoken i Karlskosamling för inköp av en ny häst till Baptista.
ga det konstverk med tre hästar som står mitt i
Det var på det viset som hon fick Menelik, som
trafikrondellen i korsningen Värmlandsvägen enligt hennes egen försäkran tidigare tillhört det
Nickkällgatan. Konstverket har utförts av konstkungliga hovstallet i London. Överlämnandet av
nären Göran Persson.
Menemlik skedde vid en föreställning i London
Text: Alf Bande
och blev ett stort reklamnummer, som senare under många år utnyttjades
av Cirkus Mijares SchreiETT SUPERENKELT SÄTT ATT FÅ
ber, som startades 1927.
DIGITAL-TV.
Under flera år använde hon Menelik vid sina framträdanden som
ÅN
159:-/M
konstryttarinna i manegen men sedan pensionebjuder vi på de första
rades Menelik. Hästen
6 mån av Disney Channel
dog i Karlskoga och då
eller Boxer Barnkort.
ville hon begrava den på
den vackra Skogskyrkogården intill cirkusbyggnaden men det sade mynADER
3 MÅN L-TV
N
ÅN
A
39:-/MÅ
79:-/M
DIGIT
digheterna nej till. Då begravde hon i stället Menelik strax utanför kyrkogårdsmuren i det som sedan kom att kallas ”Hästgraven” eller ”Cirkusgraven”. Den blev med sin
lilla gravsten också något
av en turistattraktion.
När inte cirkusbyggnaden användes av cirkusen kom där att arrangeras många olika evenemang som jazzkonserter och boxningsgalor
m.m. Den magnifika villan som paret byggde intill cirkusbyggnaden kom
också att bli en träffpunkt
för många av dåtidens
kändisar. I gästboken
fanns namn som Brazil
DESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT

RPAK
BOXE

LOKALA KANALER

ETET *

Teckna Boxerpaketet + Disney Channel
eller Boxer Barnkort i 12 månader så

TILLVAL **

Värde: 234:-. Erbjudandet gäller till 060414.

19:-/MÅN

CANAL+ 3 KANALER 140:-/MÅN

TV ILLI

NGKO

RT

**

39:-/MÅN

BARN

19:-/MÅN

19:-/MÅN

29:-/MÅN

NYTT PRIS! EXTRAPAKETET 59:-/MÅN ***

KORT

**

*** *

FÖR ATT KUNNA SE DE DIGITALA KANALERNA BEHÖVER DU KÖPA EN DIGITAL-TV-MOTTAGARE FÖR MARKNÄTET. INFORMATION OM MOTTAGARE OCH PRISER HITTAR DU I BUTIKEN.

* Gäller vid tecknande av 12 eller 24 månaders abonnemang på Boxerpaketet. Startavgift 395 kr tillkommer. Kortavgift halvårsvis fr o m andra halvåret 248:-/halvår. Totalkostnad vid 12
månaders abonnemang 2551 kr och vid 24 månaders abonnemang: 4955 kr. ** För alla tillval gäller att du måste ha abonnemang på minst Boxerpaketet 159 kr/mån. Inga tillval möjliga
på Tvillingkort och Barnkort. Kortavgift tillkommer med 124 kr/halvår. *** 50% hushållstäckning. **** Innehåller Boxerpaketets kanaler. Inga tillval möjliga. Av Boxer rekommenderat ca pris
795 kr för 3 månader. Info om täckningsområde, kortinnehåll och priser m. m tel 0771-21 10 00, www.boxer.se eller i din butik. Med reservation för pris- och programförändringar.

Välkommen till oss!
Vi kan digital-TV!
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De mäktiga Iguassúfallen
och världens största
vattenkraftverk Itaipu
i Sydamerika

Del av Iguassúfallen på den argentinska sidan.

Under sin resa i Sydamerika i slutet av föregående år besökte Allan och Birgitta Hede bl.a.
de imponerande vattenfallen i Iguassúfloden
och det stora vattenkraftverket Itaipu i Paranáfloden. Trots att de är bland de största i
världen är de mindre kända än andra liknande
vattenfall och kraftverk.
Iguassúfallen ligger i Iguassúfloden ca 2 mil före
utloppet i Paranáfloden i gränsområdet mellan
Argentina och Brasilien. Vid sidan av Niagara och
Viktoriafallen räknas de till jordens mest betydande vattenfall. Vid max.flöde ca 20 000m3 per sekund är det kanske det största av de tre. Eleanor
Roosevelt lär ha sagt då hon besökte fallen ”Poor

Niagara”. Iguassúfallen består av över 250 parallella forsar med en fallhöjd av 70 meter.
Berggrunden i fallområdet utgörs av basalt som
bildats under en serie vulkanutbrott för många
hundra miljoner år sedan. I utkanten av det vulkaniska området har floden skurit sig ned i en ca
150 meter djup dal och fallen har bildats i kanten
av basalttäckena. På grund av varierande täthet och
hårdhet hos basalten har forsarna och trappavsatserna i fallen uppkommit.
Växtligheten intill fallen är närmast tropisk som
följd av hög temperatur och hög luftfuktighet. Vid
besöket var temperaturen 39°C som högst. Många
fågel- och fjärilsarter, delvis unika, finns i områ10

det, som nu är nationalpark på båda sidor. Turismen har ökat starkt under de
senaste 5-10 åren.
Vi besökte fallen både från den brasilianska och argentinska sidan. Dessutom följde vi med på en båttur på floden fram till fallen och blev både omskakade och blöta. Även en spännande
djungeltur deltog vi i. De nära tre dagar vi tillbringade i området var fantastiska och kanske de mest spektakulära
vi upplevt.
Itaipukraftverket ligger i Paranáfloden i gränsen mellan Brasilien och Paraguay drygt 3 mil från Iguassúfallen.
Centrala Itaipudammen med kraftverksdelen.
Här har man byggt världens största vattenkraftverk, som producerar 70 TWh per år, d.v.s.
har medverkat i byggandet av kraftverket och ledmer än den totala svenska vattenkraften. Som jämningsnätet, bl.a. ABB. Kraftverket ägs till hälften
förelse kan nämnas att Sveriges största (Stornorrav Brasilien och hälften av Paraguay men har helt
finansierats av Brasilien. Paraguay betalar sin anforsen) producerar knappt 3 TWh.
del i efterskott genom elleveranser till Brasilien.
Kraftverksdammen är 7,5 km lång och som
Kraftverket täcker nu 25 % av Brasiliens elbehov
högst 200 meter. Elektriciteten produceras i 18 geoch 90 % av Paraguays behov.
neratorer med en totaleffekt av 12 600 MW. En
Text och foto: Allan och Birgitta Hede
utbyggnad till 14 000 MW pågår. Många företag

SKA DU SÄLJA DIN BOSTAD?
HOS OSS FÅR DU 20 % PENSIONÄRSRABATT
Svenska HemMäklarna hjälper dig och tar hand om allt i samband med din försäljning. Hos oss får ni
kostnadsfri juridisk och ekonomisk rådgivning. Vi hjälper dig med både kapitalvinstberäkning och
deklarationen av försäljningen.
Extra trygghet för både säljare och köpare får ni genom vårt trygghetspaket BESIKTIGAT &
FÖRSÄKRAT som innehåller en försäkring för dolda fel och en besiktning av huset.
Hos oss får ni ett extra lågt mäklararvode, för vi ger alla pensionärer MINST 20 % RABATT.
Funderar du på att sälja din bostad. Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.

SÄLJ TRYGGT OCH SÄKERT
Svenska HemMäklarna
Lennart Björk
Fastighetsmäklare

Du är varmt välkommen till oss!

Bergsmansgatan 8B Karlskoga

0586 - 33 555
www.SvenskaHemMaklarna.se
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Helena Björk
Fastighetsmäklare

En teaterresa med
OS-kval och ”Kvartetten”
Stockholms Stadsteater i Kulturhuset. Kvartetten
ur Rigoletto av Verdi spelas på Lilla Scenen. Den
utspelar sig på Höstsol som var ett för Sverige unikt
hem för pensionerade skådespelare, sångare och
andra scenkonstnärer.
De medverkande skådespelarna var Lars Lind,
Meg Westergren, Olof Thunberg och Gerd Hagvall. Teaterinnehållet passade oss pensionärer på
ett bra sätt, eftersom vi kunde känna igen oss själva i mycket, inte minst glömskan som smyger sig
på.
I pausen blev det jubel. På en skylt i baren stod
det Sverige – Finland 3-2. Vi hade vunnit OS guld.
I baren fanns det också diverse drycker och tillbehör och vi passade på att ”mingla”.
I andra akten blev de fyra så småningom överens om att öva in delar av operan Rigoletto och
framföra den inför övriga boende på Höstsol. Slutscenen bestod i Rigoletto-kostymerade skådespelare som framförde operan mycket vackert. Applåderna efteråt höll nästan aldrig på att ta slut.
Då vi steg ombord på bussen, så berättade
”Krummen” att det för 30 minuter sedan hade varit
stopp i trafiken utanför med tutande bilar och skrikande hockeyfantaster över Tre Kronors guld. Men
vi åkte norra vägen hem och i Hummelsta stannade vi och drack kaffe till en helmacka med köttbullar. Vi var hemma i Karlskoga vid 23 tiden.
Tack Sickan, Ingemar, ”Krummen” och alla trevliga medresenärer för den innehållsrika och gemytliga teaterresan.
Text: Anders Jones

Söndagen den 26 februari blev den av, teaterresan till Stockholm och teatern ”Kvartetten”. Men
vem tänkte vid bokningen på att just den dagen
skulle OS avslutas med 5-milen, Ishockey-finalen
och avslutningen?
Men 5-milen hann starta innan vi gav oss iväg
ner till Busstationen, då fanns både Anders Södergren och Mathias Fredriksson med i den stora tätklungan.
Klockan 10.30 bar det av med bussen som kördes av ”Krummen”. Med fanns också naturligtvis
reseledarna Sickan och Ingemar som hälsade oss
välkomna på resan. Hämtningar gjordes också vid
Torget, Solbringen och Sandviken. Därmed var
bussen full av förväntansfulla resenärer.
Vi fick så småningom fart på radion i bussen så
att vi kunde följa 5-milen och dess spännande upplösning. Tyvärr lyckades inte Anders Södergren den
här gången heller att ta någon medalj, trots stronga
försök i täten ända fram till slutspurten. Vid 13.30
tiden såg vi Globen i Stockholm på håll. Det var
dit siktet var inställt och restaurangen där. På 7-de
våningen fick vi fönsterplatser ut emot arenan. Isen
var nyspolad och glänste långt därnere. Vi bjöds
på Västkuströra med tillbehör och fläskschnitsel
med god sås och stekt potatis samt kaffe.
Klockan 14.00 visste vi att Sverige skulle möta
Finland i hockeyfinalen. Vi försökte förgäves få serveringspersonalen att starta deras stor-TV-n. Men
vi fick ändå rapporter under tiden. Det blev ganska tyst vid borden då Finland gjorde 1-0!
Vid 15.30-tiden anlände vi med bussen till

n
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m
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k
Väl
till oss!
Öppet alla dagar
till kl. 21.00
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Uppskakande himlafenomen
över Stockholm 20 april l535
Sammanställt av Bertil Edling
Den gamla bondepraktikan
lär oss ”Mars torr, april våt och
majus kall / fyller bondens hus
och lador all / men april torr och
ren / är bonden till stort men”.
I det gamla bondesamhället var
det en livsnödvändighet att kunna tolka månadsvädret, ty det
kunde betyda skillnaden mellan
hungersnöd och överflöd.
Därför finner vi också i Bondepraktikan åtskilliga vädermärkesdagar. I april var t.ex. Tiburtiusdagen( 14:e) en sådan: Snöade
eller slaskade det den dagen menade man att samma väder var att Nedre delen av den s.k. Vädersolstavlan, visande Stockholm från Mälarsidan år l535.
vänta nio gånger till innan somöver landets dåvarande konung Gustav Vasa.
maren kom och som vädret var den 22:e skulle det
Orsaken menade man var kungens nyligen gefortsätta att vara i sju veckor osv.osv. Idag kan vi
nomförda reformation och hans bryska framfart
dra på munnen åt dessa ”väderförutsägelser” men
mot den katolska kyrkan, dess egendomar och präsär det inte så att även våra välutbildade och förter. Denna tolkning underblåstes också av den katräffliga meteorologer då och då fatalt missar sina
tolska propagandan som gjorde sitt bästa för att
väderprognoser till förtret för oss alla och besväsvärta ned Gustav Vasa.
rande konsekvenser för turistnäringen inte minst
Men vad var det för himlafenomen som skrämvid storhelger!
de upp stockholmarna? Eftervärlden vet precis hur
Föreställningen om vårt beroende av olika himdet såg ut. Det kan vi tacka Olaus Petri för. Han
lafenomen var förr djupt rotat i människornas
var kungens förtrogne och reformationens ledanmedvetande. Kometer ansågs sålunda sedan urminde kyrkoman vid denna tid och lät föranstalta att
nes tider vara osvikliga varsel om krig, pest och
katastrofer. Men även andra ”tecken” på himlen
Urban Målare målade av himlafenomenet. Det blev
den berömda vädersolstavlan som fortfarande
ansågs ha bud till människorna, vilket nedanståhänger på sin ursprungliga plats i Stockholms
ende vittnar om:
Morgonen den 20:e april år l535 började som
storkyrka. Tavlan visar fem s.k. vädersolar vilka i
en helt vanlig morgon i Stockholm. Det var klart
glänsande färger kretsar kring den riktiga solen.
och molnfritt. Men den morgonen kom att bli
Man ser också en stor norrskensliknade ljuscirkel
mycket känd för eftervärlden. Orsaken var att unsom skärs av flera yttre ljusgårdar. För vetenskagefär vid sjutiden visade sig ett synnerligen ovanpen idag är det klart att det stockholmarna förligt himlafenomen över staden. Det pågick i flera
skräcktes av var ett ganska vanligt s.k. halofenotimmar och det var tillräckligt för att människor i
men må så vara att det år 1535 framträdde med
tusentals skulle söka sig till kyrkorna i tron att järsällsynt kraft, ljus och styrka, dvs det var ett ljustecknet på himmelen var ett förebud, omen, om
brytningsfenomen som gav illusionen dels av en
krig, epidemi eller annan hemsökelse. Många ville
väldig ljusring kring solen och dels bisolar och flekoppla ihop tecknet i skyn med ”Guds straffdom”
ra större ringar och bågar.
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Ett kåseri om
spektaklet
Melodifestivalen,
Top dog modeller
och turerna kring
våra makthavare

Ja, ni läste rätt – de stackars jyckarna skall kunna visa hundmodekläder på visningarna! Vid den
första s.k. uttagningen var de flesta hundarna, stora som små, utstyrda i de mest fantasifulla kläder
med rysch och spetsar, glitter och paljetter. En
stackars liten vovve linkade på fyra små rosa skor,
som hon tydligen haft ända från valptiden. En klok
domare beordrade omedelbar avtagning av skorna
på plats och gav matte en rejäl avhyvling. Det här
kallar åtminstone jag för kvalificerat djurplågeri –
men sådant får passera. Men försök inte skydda
dina får genom att skjuta den varg, som redan
dödat ett 20-tal djur. Den stackars bonden i Dalsland fick 6 månader bakom lås och bom! Det gives ingen rättvisa!
I politiken händer det också saker – just idag
har utrikesministern och hennes kabinettssekreterare begärt(?) att få avgå! Jaja, vi fick nog alla litet
till mans lära i tidiga barnaår att ”lögner straffar
sig alltid”. Det är bara tragiskt att de som satts att
leda vårt land tydligen inte fick den lärdomen.
Nå, det är nog ingen risk att de behöver sälla sig
till vår stora skara av arbetslösa. Det finns säkert
någon Generaldirektörspost eller dito ambassadör
som behöver tillsättas!
Hennes ämbete kommer nu tills vidare att bekläs av vår idrottsminister – säkert en salomonisk
lösning, han kan väl klara en och annan dribbling
ur svåra positioner.
Hej då!
Ulla C

Äntligen har solen börjat titta fram vissa dagar
och det droppar litet löftesrikt från taken d.v.s.
ibland, för när man just börjat invagga sig i en
försiktig förhoppning att nu är det väl ändå litet
vår på gång – ja, då smäller det till och termometern kryper ner till minus 10 och t.o.m. ännu
lägre.
Nu skall jag först och främst be om ursäkt för
att jag skrev litet nedsättande om svenska OS-förhoppningar i mitt förra kåseri. Vilka fantastiska
idrottsmän och kvinnor vi har just nu! Jag satt klistrad vid TV-n och tjoade högt vid vissa tillfällen.
Enda malörten tycker jag var att våra duktiga Guldcurlingdamer inte fick hyllas på Medborgarplatsen vid hemkomsten – en stor plump i protokollet!
Så har den s.k. Melodifestivalen gått av stapeln
bevars, och över 4,2 miljoner svenskar såg spektaklet enligt tittarmätningarna. Själv såg jag bara
slutet på det hela d.v.s. sammandraget då man fick
höra samtliga melodier och sedan följa röstsammanräkningen. För mig är alla låtarna till förvillelse lika och det verkar som artisterna försöker
överbjuda varandra i omgivande effekter av rök
och eld, så minimala kläder (eller som det heter
outfits) som möjligt o.s.v. Musiken kommer helt i
skymundan i sammanhanget, något som ju besannades när hela Sveriges nationalhelgon Carola
vann. Jag försäkrar att svenska folket skulle ha röstat på henne om hon så exekverade ”Johan på Snippen”! I tidningarna kallades det för Carola-effekten.
Ett annat TV-spektakel heter ”Top dog model”
– ett program där ett antal förhoppningsfulla hundar – eller snarare mattar och hussar tävlar om vem
som blir den bästa hundfotomodellen/mannekängen.

Ur
Gunilla Dahlgrens
LILLA
FRUNTIMMERS
BOKEN
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Nya gåtor

- Du lovade att
betala mina 500
kronor nu i vår,
eller hur?
- Uppriktigt sagt,
min käre vän,
tycker du att vi
haft någon riktig
vår i år än?

Här kommer 12 nya gåtor insända av Birgitta
Hede. Svaren ska bli kryddor eller liknande produkter. Stavningen stämmer förstås inte alltid.
01. Olika
02. Kännetecknar elektriker
03. Manlig fröken ur
04. Gör laget före matchen
05. Säger mor till gråtande barn
06. Önskar föräldrar när barnet ska sova
07. Blomma på havet
08. Där båten lägger till
09. Lösenord för rövare
10. Mannen från finlandsbåt
11. Duktig trafikant
12. Ett slags kyrkobyggnad
Sänd svaren till vår expedition med namn och
adress och märk kuvertet med ”Gåtan”. Lycka till.
Först rätt öppnade svar belönas med ett 1/2 kg
kaffe.

En gumma gick över vägen med sina höns. Plötsligt bromsar en bilist in och ryter åt gumman.
- Kärringar och höns borde inte få finnas!
- Nää, men fruntimmer och ägg det vill ni ha!
Under ombyggnaden av lasarettet tog sig murare
Andersson en paus, satte sig ner och tog en öl. Då
kom den något stressade överläkaren förbi och skulle vara lite folklig och trevlig och sa:
- Man skulle allt ha varit murare.
- Ja, sa Andersson, du kan väl alltid läsa vidare.

Omtolkning av Matt.28:19

Gå ut och gör alla folk
till dina vänner
Låt fred och frihet
få plats i centrum
och våga lämna
Ditt trånga väntrum.
Gå ut i världen
fast marken bränner
och gör allt folket
till Dina vänner.
Ty vänskap heter
det enda ordet
som lösning ger vid
förhandlingsbordet,
som skapar endräkt
emellan grannar
så kiv och avund
och krig avstannar.
I vänskapsvärlden
man delar lika
på jordens gåvor
och inga rika
tar brorslotten
och kuvar andra.
Nej, alla mänskor
tillsammans vandra.

Hört i personalmatsalen:
- Nyponssoppan var ovalanligt fyllig i dag.
- Det var inte nyponsoppa, det var rotmos.

Där finns blott syskon
och släkt och fränder
och alla räcker
hjälpsamma händer
så ingen ensam
behöver strida
och utan vänner
allena lida.
Låt vänskapskänslan
får gå till grunden
och flytta hjärtat
ej blott för stunden.
Utanförskap kan
förblinda själar
och få till följd att
mänskor blir trälar.
I hjärtat finns den
din vänskapsnyckel.
Törs du den gripa
trots världens gyckel?
Med den Du öppnar
den dörr som leder
mot framtidslandet
med bättre seder.
K.G.
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SPF:s resekommitté inbjuder till
SPA-resa till Estland
24-30 april. Pris 3.775:Följ med oss på vår populära SPA-resa till Otepää i sydöstra Estland. I priset ingår resa i helturistbuss.
Hyttplats i insides dubbelhytt, helpenssion, Läkarbesök och upp till 12 behandlingar.
Dessutom stadsrundturer i Tallin. Fulltecknad, endast återbudsplatser.

Gullspångsresa
13 maj. Pris 400:I priset ingår bussresa, fm.kaffe guidning och lunch. Trolig återkomst ca 17.00. Vi besöker Säby herrgård, Frans
G Bengtsson bibliotek, Ribbingsfors herrgård, Frans G Bengtssons hem (exteriört), Södra Rådas Gamla kyrkplats.
Resan arrangeras i samarbete med Humanistiska föreningen. Kan även bokas av Tord Lindhe, tel. 397 98.

Resa till Öland
18-21 maj. Pris 3.380:I priset ingår bussresa. Fm.kaffe, tre övernattningar i dubbelrum med frukost och middag,
vi bor på Stadshotellet Calmar, två dagsutflykter med entréer och lunch. Visning av Orrefors
glasbruk, dagsrundtur med lokalguide på Ölands norra del med bl.a. Solliden och lunch.
Vid hemresan stannar vi till i Oskarshamn med Döderhultarn och Sjöfartsmuséet.

En resa i Värmland med aktuellt runt Arvika
7 juni. Pris 580:I priset ingår bussresa, fm.kaffe, lunch, entréer och em.kaffe.
Vi besöker Rackstamuseét med kaffepaus, Brunskogs kyrka med sin altartavla av Ingemar Löf,
besök på Hagegården, lunch. Besök på Klässbols väveri.

Sommaren kring Frykensjöarna
10 augusti. Pris 595:Med besök på Lars Lerins fantastiska akvarellutställning i Munkfors, ev. även besök hos
Alma Lööf. Besök hos Bengt Bergs Heidruns förlag. Kaffepaus och lunch.

Det våras för Hjalmar
14 oktober. Pris 735:Inkl. bussresa, entrébiljett till revyn, middag exkl.dryck, men inkl. kaffe.

Planerad Stockholmsresa till hösten med bl.a guidad visning av Kungliga slottet.
Pris och datum meddelas senare.

Är Du intresserad hör av Dig till resekommittén eller till expeditionen.

Den som har gjort en resa har alltid något att berätta.
Välkomna att resa med oss i Resekommittén:
Sickan Andersson tel. 140 03 • Ingmar Carlsson tel. 390 08 • SPF:s expedition tel. 302 40.
OBS! Till er som betalar till SPF:s expedition: Medtag jämna pengar.

