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Bästa SPF:are!     Vecka 04 2020 
 

 
 

Om en månad är det dags för årsmöte, och vi i styrelsen ska göra 
upp planer för 2020. Många aktiviteter fortsätter som förut, några 
försvinner och nya läggs till. Vad vill du att vi ska satsa på? Det som 
lockade mest folk till månadsträffarna förra året var t ex föredrag 
med olika innehåll. Vill du ha mer av sådant? Välkommen med 
synpunkter och tips till elisabethbackman@outlook.com eller någon 
annan i styrelsen! 
 
Nybörjarkursen i Balans och styrka startade i torsdags med åtta 
träningssugna herrar och damer (ett antal saknades p g a resor och 
sjukdom). Det känns i de hittills ”outnyttjade” musklerna! 

 
Vårens programblad är hos tryckeriet, så du bör få det under 
veckan. Till dess saxar vi ur kalendariet, och beskrivningar som 
följer en bit ner. 
 
Aktuellt: 

Yrvakna snödroppar, 
första pollenrapporten, 
porlande regnvatten i 
dikena – det är januari 
2020. På plussidan (!) 
kan vi också notera 
färre halkolyckor, 
billigare snöröjning och 
finfint promenadväder. 
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Må 20 kl 11.15 Balans- och styrketräning 
Ti 21 kl 11.00 Bowling, Heron City  
Ti 21 kl 13.00 Motionsdans 
Ti 21 kl 19.00 Yoga 
On 22 kl 10.00 Hälsa-cirkel 
To 23 kl 09.20 Klassisk musik, jazz m m 
To 23 kl 10.30 Balansträning, nybörjare 
---------------------------------------------------------------- 
Må 27 kl 11.15 Balans- och styrketräning 
Må 27 kl 13.00 Månadsträff, Mats Strandberg 
Ti 28 kl 11.00 Bowling, Heron City  
Ti 28 kl 13.30 Läse- och resecirkel, start 
Ti 28 kl 19.00 Yoga 
On 29 kl 10.00 Onsdagsvandring 
On 29 kl 13.00 Flygfilmshistoria 
To 30 kl 09.20 Klassisk musik, jazz m m 
To 30 kl 10.30 Balansträning, nybörjare 
Fr 31 kl 14.00 Bioträffen – The Bookshop 
 
Något senare: 
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. 
 

Under 2019 fyllde SPF seniorerna 80 år. Vi i Botkyrka firar detta 
med en extra fin vårfest den 25 maj. Alla är välkomna, och priset är 
kraftigt subventionerat. I programbladet som kommer inom ett par 
veckor finns mer information om tid och plats. Missa inte det! 
  

Ännu längre fram: 
Det blir en vandringsresa till Saalbach/ Hinterglemm även detta år. 
Intresset är stort, så om du vil vara säker på att få följa med bör du 
snarast anmäla dig till Jarl Johansson, jarl@percico.com  
Avresedatum: 9 september 2020. 
 
Till sist:  
Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

mailto:e.astridsdotter@gmail.com
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Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 
Samtalscirkel om att bli gammal och de problem det för med sig i vardagen 
Vi träffas några gånger och delger varandra våra tankar om ålderdomen, vilka förväntningar vi har och vad 
samhället kan göra för oss. Deltagarna avgör själva vilka frågor som tas upp. 
 
Datum: Onsdag 22/1, 5/2, 19/2, 4/3 och 18/3 
Tid:  Kl 10.00 – 12.00 
Plats:  Seniorhuset i Tumba 
Anmälan:  Anders Magnusson, 073-979 17 88 
 

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. 
 
För ytterligare information ring Gunhild Jonsson, tel 070-725 36 50. 
 
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. 
 

mailto:Ingegerd.Johansson.99@gmail.com
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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 
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 

 
 

Botkyrka Riksteaterförening generellt: 
Hemsida: www.riksteatern.se/botkyrka 
E-post: botkyrka@riksteatern.se 
SPF:s kontaktperson: Bodil Nordström, tel 08-778 25 98 
Som SPF-medlem får du biljett till scenpasspris (det som anges 
nedan). 
 
Föreställningar de närmsta veckorna, på hemsidan hittar du all 
info: 
 
Uppehåll till 30 januari. 
 

 
Tumbascenen visar såväl film, opera och annat på bio. De har 
hemsidan http://www.folketshustumba.se/ 
   
Opera och annat på bio: 
 
Konst på bio 
EREMITAGET- En av världens största konstsamlingar 
Måndag 20 januari 16.30 

http://www.tumbagymmix.se/
mailto:info.tumbagoif@telia.se
https://sites.google.com/site/ttpboule/
https://sites.google.com/site/ttpboule/
mailto:erik.sax.persson@gmail.com
http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
http://www.folketshustumba.se/
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Längd 1:30. Svensk text. 130 kr, scenpass 115 kr. 
Eremitaget i St Petersburg har en av världens största konstsamlingar och blev 
en mötesplats för många konstnärer. Vi får följa med på en rundtur genom 
magnifika byggnader till en dold värld, för att fördjupa oss i museets historia 
och upptäcka oförglömliga mästerverk. Tsarinnan Katarina II lade grunden när 
hon 1764 köpte in 225 målningar. Idag finns tre miljoner verk bevarade i sam-
lingarna. 

 
Balett på bio från Bolsjojteatern 
GISELLE 
Söndag 26 januari 16.00 
Onsdag 29 januari 13.30 
Längd 2:30 inkl paus. 220 kr, scenpass 200 kr. 
I den här nya produktionen av Giselle ger den ledande koreografen Alexei 
Ratmanskij ett spännande perspektiv till en av de äldsta och största baletterna 
i den klassiska repertoaren. Publiken får en ny möjlighet att upptäcka den här 
ikoniska baletten som ofta berör publikens hjärta. Giselle gjorde stor sensation 
vid premiären i Paris 1841 och sattes genast upp på en lång rad av världens 
största scener. Den är berömd både för den gripande handlingen om den 
hjärtsjuka Giselle som älskar att dansa och för sin formella perfektion och 
symmetri. 
 
Evenemangen görs i samarbete med ABF Botkyrka-Salem 

 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Ti 21/1 kl 19.00 Parasit 
To 23/1 kl 14.00 Dito (cafébio) 
Ki-taeks familj är en färgstark skara som hankar sig fram genom livet med 
hjälp av påhittighet och list. Men några pengar har de inte. Så när sonen, Ki- 
Woo, erbjuds jobbet som privatlärare till dottern i en rik familj så tvekar han 
inte en sekund. Väl på plats börjar han smida planer för resten av sin familj 
som en efter en får jobb i det nya huset. Men lögnerna blir allt fler och det  
dröjer inte länge innan situationen är helt utom kontroll. Bong Joon-hos  
familjeskröna är en skarp komedi fylld av smart humor och oväntade  
vändningar. 

 
Sö 19/1 kl 13.00 Pelle Svanslös 80 kr vuxen, 60 kr barn 
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Kattungen Pelle Svanslös lever ett härligt liv på landet tillsammans med 
Birgitta, flickan som älskar honom mest av allt i hela världen. Vid ett ruskigt 
oväder ramlar Pelle ned i en å som för honom ensam hela vägen till den 
främmande stora staden Uppsala. Där träffar han många nya vänner, men 
staden är också full av inte alls så trevliga typer. Hur ska Pelle fortsätta våga 
tro på att man ska vara snäll mot alla? Räcker hans mod till för att bli en 
hjälte? Och kommer han någonsin att komma hem till Birgitta igen? 

 
Sö 19/1 kl 19.00 Cats 
Ti 21/ kl 14.00 Dito (cafébio) 
T9 23/1 kl 19.00 Dito 
Den Oscar®belönade regissören Tom Hooper (The King’s Speech, Les 
Misérables), tar Andrew Lloyd Webbers rekordbrytande musikal ”Cats” till vita 
duken i en banbrytande filmatisering med ikonisk musik, fantastiska 
skådespeare, dansare i världsklass, spektakulära miljöer, otrolig ny teknologi 
och alla tänkbara dansstilar. 

 
Sö 26/1 kl 19.00 Unga kvinnor 
_____________________  The End ________________________ 
 


