
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 07 2021 
 

  

 
 

 
 
Det ser lite dystert ut på vaccinationsfronten just nu, i synnerhet för 
personer under 65. Vi andra kan känna oss lite privilegierade för en 
gångs skull. Så håll ut, vänner, det kommer en vår! 
 

Veckans frågetävling, förra veckans resultat, och reglerna finns som 
vanligt i extra bilagor. 

 
 

Vecka 6 gick vandringen förbi Botkyrka 
kyrka, som stod färdig 1176. På platsen 
fanns tidigare en träkyrka. Byggherre för 
stenkyrkan var Botvids bror Björn. 13 
modiga trotsade kylan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utanför kyrkan finns en kopia av det s k 
Botkyrkamonumentet, som är ett 
minnesmärke över Björn från 1150.   
Originalet finns på Historiska museet. 



 
Aktuellt: 

On 17/2 kl 11.00 Veckans vandring: Vi samlas vid Flädervägen, Tullinge, 

            och går mot Tullinge villastad. Parkering finns. 

 
Fr 19/2 kl 10.00   Seniornet inbjuder till fredagsträff via Zoom. Se 

            information nedan! 
 
Tumbascenen har börjat visa filmer igen, med max åtta besökare per 
föreställning. Biljetter endast via förköp; serveringen är stängd. Se sist i 
vackobladet. 
 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 

 
Välkommen till fredagsträff den19 feb kl.10.00 - 12.00 
Zoom möte – vi visar hur man kan använda videomöten med olika program, Zoom, 
Skype, Google Meet, FaceTime, WhatsUp m m. 
Ex.  Träffa kompisar och släktingar. 
 
Klicka på länken här nedanför, det går bra redan kl.9.45 då kommer ni i till ett 
väntrum där ni får vänta tills värden släpper in er 

 

https://zoom.us/j/92907739932?pwd=NjBKbzlsNURtMHJGRUN3eEo0ekIvZz09 

 
 

20 kr /person  som betalas med Swish 123 075 33 92 
 
Har ni inte Swish går det bra med PG 26 48 27 - 7 

 
 
 
e-post  seniornetbotkyrka@hotmail.com 
Gå in på vår hemsida www.seniornetbotkyrka.se för att läsa mer 
 
Eva Nylund 2021-02-08 
  

__________________________________________________ 
 
Kontaktuppgifter: 
     

Elisabeth Bäckman: 
elisabethbackman@outlook.com 
072-253 63 39 
Krokvägen 8, 14638 Tullinge 
 

Håkan Thunberg: 
hakanthunberg5@gmail.com 
073-962 03 34 
 

Anders Magnusson  Saga Andersson 
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mailto:seniornetbotkyrka@hotmail.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.arcmember.net%2F%2FLink%2F28fcb99f-4803-43a8-9446-881eb5e4710d%2F3.link&data=04%7C01%7C%7C6d031e365a944c7836e808d8cc29e9d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637483827675043716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bB2jFvWgi1S%2BtBWnwpqJLxKSAE1hpNmpnrHqrAXv5YI%3D&reserved=0
mailto:elisabethbackman@outlook.com
mailto:hakanthunberg5@gmail.com


andersmagnusson7@gmail.com 
073-979 17 88 
 

anderssonsaga@outlook.com 
070-870 66 54 
 

Lennart Blixth 
blixthlennart@gmail.com 
070-322 00 17 
 

Ingegerd Johansson 
ingegerd.johansson.99@gmail.com 
070-446 48 06 
 

Jarl Johansson 
jarl@percico.com 
070-755 32 55 
 

Kerstin Risveden 
kerstin.risveden@outlook.com 
070-749 05 12 
 

Jens Vollmer 
jensantonvollmer@gmail.com 
070-696 06 54 
 

 

     
 

Tumbascenen bio 
Hej kära biopublik! Vi saknar er och det är säkert många av er som saknar att gå på bio i 
Tumba. Därför har vi nu tagit ett försiktigt steg att öppna upp Tumbascenen igen, med de re-
striktioner som gäller för offentliga evenemang. Vi tänker starta med några av de svenska fil-
mer som vunnit olika priser som presenterades på Guldbaggegalan i måndags. Vi har ett 
maxtak på 8 besökare per föreställning och säljer endast biljetter via förköp. Om det är nå-
gon av filmerna som blir slutsålda och fler av er vill se den filmen så kommer vi efter hand 
att lägga in extra föreställningar. Håll koll på vår hemsida tumbascenen.se. Där finns också 
länkar till biljettköp för varje film. 
 

  
 
 
 
  
  

  

  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 

MIN PAPPA MARIANNE 

Söndag 14 februari klockan 19.00 

Tisdag 16 februari klockan 14.00 

Längd 1:50. Biljettpris 100 kr. För biljettköp, klicka på val-

fritt datum ovan. Max 8 besökare per visning. 

Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 

28, till Alingsås för ett vikariat på lokalnyheterna. När hen-

nes älskade pappa, prästen med det stora skägget, avslöjar 

att han egentligen vill vara Marianne vänds Hannas värld 

upp och ner. Men för pappa Marianne finns ingen åter-

vändo, hon måste äntligen få vara den hon är. Det blir en 

omtumlande resa för Hanna som inte kände vare sig själv 

eller sin pappa så väl som hon trodde. 
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