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Bästa SPF:are                    Vecka 7, 2018 
     
Tänk att vi redan är inne på vecka 7. Det märks för det har blivit be-
tydligt  ljusare nu särskilt på morgonen. 
Vissa vägar är ju även snöfria och det känns ju skönt.  Vi vill inte gå 
och halka omkull. 
  
Vad händer vecka 7 då? 
  
Vi måste börja med att berätta att på veckovandringen som utgår 
ifrån Tumba och som ägde rum i onsdags vecka 6 lockade 14 per-
soner till promenad och lunch på Hamra. Dessa vandringar är väl-
digt populära. 
  
I lördags hade Slagsta Gille sin vinterstämma i Bragehallen i Hall-
unda Folkets hus. På kvällen bjöds det upp till gammeldans. Nyttig 
motion. Kanske du var där? 
  
Veckovandringen som utgår ifrån Brantbrink  varje tisdag gör up-
pehåll nu när det är svårt att gå i skogen. Det är knöligt och isigt. 
Kontakta gärna Saga Andersson för mer information. 
  
Vi börjar med Lilla caféet  nu på måndag kl 14.00 i Seniorhuset 
som vanligt med kaffe och något gott därtill för 20 kr/person. 
Välkomna! Kanske vi får se någon “ny” medlem på måndag. Det 
skulle vara trevligt. 
  
Vi startar  yogakurs i Tullinge nu på tisdag och det skall bli spän-
nande. Yogakurs har vi inte haft i SPFs program tidigare. Ifrån Bot-
kyrka SPF kommer 8 damer och ifrån Grödinge SPF kommer 12 
damer. Vi har förstått, att det kommer att bli snäll yoga. Vi är ju 
pensionärer allihop i gruppen.   
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Vi har ju planerat för en vårfest den 6 april kl 18.00 i Folkets Hus 
i Segersjö tillsammans med Grödinge SPF. Tyvärr har inte så 
många hört av sig ännu och 6 mars är sista dagen för anmälan.  
Känner ni för denna kväll med middag och dans så hör av er an-
tingen till Saga Andersson 070 870 66 54, 
anderssonsaga@outlook.comeller Ingegerd Johansson 070 446 48 
06, ingegerd.johansson99@gmail.com. 
  
Om ni har haft någon motion som ni vill få med till årsmötet den 26 
februari så hoppas vi att ni skickat in den nu. Sista anmälningsdag 
var den 9 februari till ordf Kia Hjelte.  
  
Cirkeln Seniorgrupp, läkemedel och levnadsvanor för oss lite 
äldre som Anders Magnusson är ansvarig för har haft en träff, 
nästa gång är den 12/2 mellan 10-12 i Seniorhuset. Den lockar 
många medlemmar. 
  
 
Hälsningar ifrån styrelsen Kia Hjelte, Ingegerd Johansson och Hå-
kan Thunberg 
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