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Bästa SPF-are! 
 
Förhoppningsvis har nu de flesta medlemmar fått programhäftet. Minst ett par 
medlemmar har inte fått det, det är nog så att City Mail (som förra gången) är 
sena. Om ni inte fått det till slutet av veckan, kontakta medlemssekreteraren 
Saga Andersson, så skickar hon ett. Saga nås via 
anderssonsaga@outlook.com eller  på telefon 

070 870 66 54. 
 
Aktuellt: 
 
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. 

mailto:anderssonsaga@outlook.com


Samtliga dessa arrangemang genomför vi i samarbete med Studieförbundet  
Vuxenskolan 
 
Onsdagsvandringen 23/1 lockade tolv deltagare som vandrade 3,7 km i fint 
vinterväder och lunchade på Sur Å Deg (gamla Saluhallen vid Dalvägen i  
Tumba). 
 

 
 
Onsdag 31/1 blir det den vandring som p g a för dåligt väglag ställdes in 23/1,  
alltså: ”Buss 713 från Tumba station 09.54, stig av vid Önnemovägen 10.15  
där Marianne Backman möter upp. Vi går via Trädgårdstorp till Tullinge Strand  
fram till Tullinge Centrum där vi äter lunch. Väl mött hälsar Marianne  
Backman.” 
 
Längre fram: 

”Lördagen den 9.e februari kommer det 250-300 spelmän till Folkets Hus Hall-
unda! Mäktigt! 

KOM, LYSSNA, SPELA, TRÄFFAS, FIKA, DANSA! 



Kl 13 börjar spelmansträffen med Allspel, då alla närvarande spelmän spelar 5 
låtar tillsammans. Sedan scenprogram till kl 18, då Gammeldans i ett stort rum 
och polskedans i ett annat stort rum börjar. Många olika grupper spelar. 

Servering hela dagen. Entré 120 kr. Pensionärer 80kr. Spelmän 20 kr. Gratis 
parkering. På Slagsta Gilles Hemsida finns mer att läsa. 

Info: 070-799 88 30 

 MVH 

Curt Carlsson” 

Botkyrka Riksteaterförening ger 10/2 123 Schtunk – Ett urtaget hjärta i 
Hallunda Folkets Hus. Kl 18.00, pris 200 kr med Scenpass. 

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.  
 
 
Hoppas vi ses på månadsträffen den 28! 
 
Styrelsen  
gm 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
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