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Bästa SPF:are!     Vecka 02 2020 
 

 

Välkommen till ett nytt år, ja till och med ett nytt decennium med 
SPF Seniorerna! En smula ljusblå optimism kan vi unna oss inför det 
nya året: Vi får några kronor mer i pension, och Botkyrka kommun är 
inte längre sämst i landet när det gäller hemtjänsten. Vi får rentav 
lov att välja själva snart! 
I vår förening ser vi fram emot ännu ett händelserikt år, med många 
nya och gamla aktiviteter. Om ett par veckor får du vårens 
programblad i brevlådan, så du kan börja pricka in i din egen 
kalender det du vill hänga med på. Eftersom vissa aktiviteter startar 
tidigt har vi saxat några bitar som följer en bit ner. 
 
Aktuellt ganska snart: 
 
To 16/1 kl 10.30 På grund av stor efterfrågan startas ytterligare en 
  kurs i balansträning den 16 januari. Info och  
  anmälan: Ingegerd Johansson, tel 070-446 48 06, 
  eller ingegerd.johansson.99@gmail.com 
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Må 27/1 kl 13.00 Årets första månadsträff. Vi får möta Mats  
  Strandberg, känd som ”radiosportens smattrande 
  kulspruta”. Mats har också en komisk ådra och är 
  duktig på att imitera kända personligheter.  
 
Du kan anmäla dig till Dramatens föreställning I väntan på Godot 
söndag den 16/2 kl 16. Vi har bokat 20 fina platser, och några finns 
ännu kvar. Anmälan till e.astridsdotter@gmail.com eller tel 073-329 
29 91. Betalning: 335 kr till pg 61 95 73-9. 
 

Ännu längre fram: Det är nu klart att det blir en vandringsresa till 
Saalbach/Hinterglemm även nästa år. Intresset är stort, så om du vil 
vara säker på att få följa med bör du redan nu anmäla dig till Jarl 
Johansson, jarl@percico.com. 

Avresedatum: 9 september 2020. 
______________________________________________________ 
Januari 
Ti 07  13.00  Motionsdans 
To 09  10.00  Squaredance, intensivkurs  
Må 13  11.15  Balans- och styrketräning 
Ti 14  09.30  Squaredance kurs 1 start 
  11.15  Squaredance kurs 2 start 
  13.20  Squaredance kurs 3 start 
  15.10  Squaredance kurs 4 start 
Ti 14  11.00  Bowling, Heron City  
Ti 14  19.00  Yoga 
To 16  09.20  Klassisk musik, jazz m m 
To 16  09.30  Squaredance kurs 5 start 
To 16  10.30  Balansträning, nybörjare 
To 16  11.20  Squaredance kurs 6 start 
  13.35  Squaredance kurs 7 start 
  15.25  Squaredance kurs 8 start 
Fr 17  14.00  Kvinnohistoria, start 

 
Motionsdans 
Vi dansar i Tumba Folkets Hus i Segersjö varannan tisdag kl 13.00 – 16.00. 
 
Datum: 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4 och 28/4. 
 
Vi hälsar alla medlemmar välkomna att delta i denna trevliga samvaro. Meddelanden om 
dansen kommer att lämnas på hemsidan och på anslag i Seniorhuset. 
 
Åk med buss 715 från Tumba Centrum till Segersjö, eller med bil till Scheelevägen 41-43. 
Entré 120 kronor, kaffe eller te ingår. Ta med bröd. 
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För ytterligare information ring Gunhild Jonsson, tel 070-725 36 50. 
 
Squaredance (Huddinge Square Swingers) 

 Lokal är ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26, vid Huddinge kyrka.  
 

För den som vill röra på sig och samtidigt träffa nya vänner. Huddinge Square Swingers 
bjuder in till intensivkurs i Squaredans för seniorer torsdagen den 9 januari kl. 10:00 till 
14:00. Kursen är gratis och ordinarie nybörjarkurs är på tisdagar kl. 15:10. 
Kurserna 1 – 4 startar tisdag 14 januari, 5 – 8 torsdag 16 januari för dem som redan dansar 
på olika nivåer, se hemsidan. 
Squaredans är motion för både kropp och knopp och en mycket social  
verksamhet  
 
För ytterligare information kontakta Robert Ervenius, 08-774 30 37, e-post: info@husq.se. 
Se hemsidan www.husq.se. 
 
Balans-/styrketräning 
Måndagar 11.15 – 12.15 med start 13 januari i Storvretens lilla gymnastiksal. 
Antal gånger: 13 till en kostnad av 525 kronor/person  
Klädsel: bekväma kläder och stadiga skor. 
Maxantal är 20 personer. Anmälan är bindande. 
  
Torsdag 16/1 kl 10.30-11.30 startar nybörjargrupp i balansträning. 
Vi välkomnar deltagare som behöver förbättra styrka och och balans.  
Vi jobbar i stationsform med träning för alla muskelgrupper och naturligtvis balans. 
13 veckors träning, avgift 525 kr för hela terminen. 
 
Du som är intresserad skall höra av dig till Ingegerd.Johansson.99@gmail.com 
eller 070-446 48 06.  
  
Denna cirkel är ett samarbete mellan SPF Seniorerna i Botkyrka och Tumba Gymnastik- 
och Idrottsförening, Kerstin Nyberg. 
Betalning skall ske till bankgiro 878-4381 Tumba GoIF före start märkt med namn och 
balansträning. 
 
Bowling 
Vi spelar i Heron City i Kungens Kurva kl 11.00 varje tisdag. Inget seriespel eller seriöst 
tävlande. 
 
För mer information ring Björn Zethraeus 08-778 07 89. Ingen kursverksamhet, men viss 
handledning kan erbjudas. Normalt finns gott om plats. 
 
Yogakurs senior 
Tumba GoIFs kurs i Kassmyra gymnastiksal tisdagar kl 19.00 - 20.00, start den 14 januari. 
Se hemsidan www.tumbagymmix.se eller kontakta info.tumbagoif@telia.se, mobil 070-656 
24 76. 
 
Boule 
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Tullinge TP Bouleklubb tränar och spelar sommartid på Brantbrinks idrottsplats och vintertid 

i Björnkulla boulehall, Huddinge. Tisdagar och torsdagar kl 10.00 på sommaren, 14.30 på 

vintern. 

För mer information ring Kjell Sand 073-512 36 68 eller Kent Swedenås 070-565 800 89. 

Medlemskap i TTP kostar 150 kronor per år. Hemsidan är https://si-

tes.google.com/site/ttpboule/.  

 
Klassisk musik, jazz och gamla tongångar träffas varje torsdag i Broängsgården (adress 
enl ovan) 09.20 – 11.20. Start 16 januari. Cirkeln tar gärna emot nya deltagare, ingen 
föranmälan behövs. 
Kontaktperson: Erik Persson, 070-428 07 84 erik.sax.persson@gmail.com 
 
Kvinnohistoria, deltagarna träffas hos varandra 14.00 – 17.00, start 17 januari. 
Cirkeln är fulltecknad. 
Kontaktperson: Elsie Astridsdotter 073-329 29 91 e.astridsdotter@gmail.com 
 

Än en gång varmt välkommen till ett nytt år med SPF Seniorerna! 
  

Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
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