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Bästa SPF:are               Vecka 4, 2018  
 
Så blev det vinter ändå, skönt, vitt och vackert. 
 
Nu måste vi prata halka och dubbar igen förstås. Trots feministisk 
och jämställd snöröjning!? är det svårt att ta sig fram på trottoarer 
och övergångsställen. Var försiktiga… 
 
Förra veckan var det 25 medlemmar som såg en modern upp-
sättning av My Fair Lady på Stadsteatern och även om ett par av 
huvudrollsinnehavarna var sjuka så blev det en bra föreställning. 
 
Till Sidenväveriet kom det 6 deltagare som fick en fin dag med 
lunch tillsammans, som kunde hänga på en annan guidad grupp för 
en intressant rundvandring och som sedan avslutade med dagen 
med kaffe. 
 
Närmast är det Månadsmöte den 22 januari med musikfrågesport. 
 
Den 24 januari, onsdag, startar Natur – och kulturvandring. 
Träffpunkt är Tumba station klockan 09.45. 
Den första vandringen går till Hågelby. Med lunch för de som vill på 
Café Anna Giertz eller med medhavd matsäck. Hågelbyparken är 
vacker i vinterskrud och man brukar kunna gå den gamla kyrkvägen 
mot Botvids kyrka också? 
Om det är mycket dåligt väder ring Birgit Wallin, 08 531 733 02 eller 
Gun Jonsson, 08 778 56 90. 
Ingen föranmälan behövs. Väl mött! 
 
Den 26 januari klockan 14.00 visas den prisbelönta filmen Same-
blod. Det är en fängslande film om ett mörkt kapitel i svensk histo-
ria skildrat i vackra bilder. Se sidan 16 i programmet. 
Filmen har fått mycket fina recentioner. 
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Den 29 januari, måndag, klockan 13.30 – 14.30 finns det möjlig-
het att se Riksteatern i Hallunda från insidan. Studiebesöket kos-
tar inget och man kan efter rundvandringen ta kaffe i teaterns re-
staurang. 
Ett intressant studiebesök! 
Anmäl till Elsie Astridsdotter 08 532 522 93 eller  
Elsie.astridsdotter@comhem.se 
Senast 28 januari. Se sidan 26 i Programmet 
 
Den 31 januari klockan 19.00, en onsdag, är det så dags att be-
söka Dramaten för att se Anna Karenina på stora scenen. Biljet-
ter finns på rad 6 och 7 och föreställningen är ca 3 timmar inklusive 
paus. 
Uppsättningen har fått fina recentioner  
Livia Millhagen, Andreas Rothlin Svensson och Per Svensson med-
verkar. 
 
Ring Elsie Astridsdotter och fråga om det finns platser kvar: 
08 532 522 93 
Priset per biljett är 360 kronor 
 
Yogakursen startar den 13 februari  kl 14.00 och kostnad för 8 
gånger är 700 kronor. Sista anmälningsdag är 31 januari 2018.  
Anmälan till Ingegerd Johansson, 070-446 48 06 eller  
ingegerd.johansson99@gmail.com 
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   Hälsningar från styrelsen gm Kia Hjelte, 
       Ingegerd Johansson och Håken Thunberg  


