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Bästa SPF:are!  
 
Nu är programbladet för våren 2019 utskickat till samtliga medlemmar. Det bör 
landa i allas brevlådor senast i början av vecka 4. Bilden visar ett verk av en 
av Botkyrkas mest kända konstnärer, Sven X-et Erixon. 
 
Detta händer den närmaste tiden: 
23/1 kl 10 Samtalscirkel om att bli gammal: Plats:Seniorhuset. 
23/1 vid 10-tiden, årets första onsdagsvanring, OBS ändring p g a halt väglag, 
se nedan 

24/1 kl 9.20 Klassisk musik, jazz och gamla tongångar: Musikcirkel som drar 

igång igen i Broängsgården. Nya deltagare välkomna! 
25/1 kl 14 Bioträffen,Tumbascenen. Dagens film är ”Amatörer” en svensk 
 samhällssatir som fått lysande recensioner. 
28/1 kl 13 Månadsmöte i Tumbafoajén. Information, fika och underhållning i 
 form av farsen ”Glad pensionär – fars i dödens skugga”. 



29/1 kl 14 X-et-cirkeln träffas i Seniorhuset. Kerstin Amelin berättar om en 
annan känd Botkyrkakonstnär, den färgstarke Albin Amelin.  Nya 
deltagare är varmt välkomna! 

29/1 kl 13 Flygfilmhistoria: Cirkeln startar om. Ett fåtal platser kvar. Plats: 
Seniorhuset. 

 
Samtliga dessa arrangemang genomför vi i samarbete med Studieförbundet  
Vuxenskolan. I programhäftet hittar du också en lång rad andra aktiviteter. 
 
Onsdagsvandringen: "P g a det hala väglaget så har onsdagsvandringen 
den 23 januari blivit ändrad till följande: Tag pendeln från Tullinge kl 09.42.  
Avstigning Tumba. Tag Buss nr 716 mot Bremora Läge C från Tumba C kl 
09.54. Avstigning hållplats Skäcklinge kl 10.01. Där väntar Monica Cumlin.  
Ingen matsäck. Lunch på Sur Å Deg (Gamla saluhallen i Tumba).  
Väl mött hälsar Marianne Backman." 
 
Övrigt: 
Föreningens årsmöte äger rum den 25 februari. Motioner till mötet, dvs förslag  
till viktiga frågor som vi bör arbeta med under året, skall vara styrelsen  
tillhanda senast måndag den 28 januari. Skicka dina förslag till  
elisabethbackman@outlook.com eller per post till SPF  
Botkyrka,Grödingevägen 2, 14730 Tumba.  
 
Botkyrka Riksteaterförening spelar Kafkas Förvandlingen lördag 26/1 kl  
19.00 på Riksteatern Hallunda, textas på finska och svenska. Pris 200 kr med 
scenpass. 
123 Schtunk – Ett urtaget hjärta spelas söndag 10/2 kl 18.00 i Hallunda 
Folkets Hus, även här 200 kr med scenpass. 
 
Botkyrka kommun, SPF, PRO och en rad andra aktörer har precis startat 
planeringen av Seniorveckan den 16-20 september. Vilka föreläsare, experter  
och inspiratörer vill du se? Programidéer mottages tacksamt av styrelsen. 
 
Lite längre fram, onsdag 6 mars kl 12.00, spelar Arne Ericsson Hot Six  
lunchkonsert i Södertälje stadshus, konsertlokal Trombon. Gratis entré. 
 
Hoppas vi ses på månadsträffen den 28! 
 
Styrelsen  
gm 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
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