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Bästa SPF:are                    Vecka 8, 2018 
     
Vi är i mitten på februari och det är sportlov i faggorna och just nu 
snöar det lite lätt. Vi är nog många som börjar längta efter våren så 
smått. 

Den 21 februari, onsdag, träffas vandringsgruppen vid Tumba stat-
ion 09.45. Vandringen går via Uttran och Broängen till Segersjö. 
Lunch på Folkets Hus i Segersjö. Väl mött hälsar Gun och Birgit. 
 
Förra onsdagen var det 9 medlemmar som vandrade runt Bruket 
mot Segersjö där man åt sopplunch. Hela 7 km. 
 
Den 23 februari, fredag klockan 14.00 är det biodags på Tumba-
scenen, Utbildningsvägen 2 i Tumba. Filmen är en fransk film med 
ett tema som vi alla har mött — när det nya moderna, effektiva ska 
möta det invanda, "så har vi alltid gjort" Läs mer på sidan 16 i vårt 
program. 

Den 23 februari, på kvällen, är det konsert klockan 19.00 på 
Berwaldhallen. Det är en kavalkad med Svenska stjärnor och en 
hyllning till Ella Fitzgerald. Anmälningsdag har varit och vi hoppas 
att alla som ska gå får en härlig musikupplevelse. 
 
Den 20 februari har vi annonserat fortsättningen på cirkeln om Xet. 
Det fungerar tyvärr inte. Det datumet blir framflyttat och kommer nu 
att vara den 20 mars klockan 13.00 i Seniorhuset. 
 
Den 26 februari, klockan 13.00, har vi så månadsmöte med ÅRS-
MÖTE. 

Vi är som vanligt i Tumbascenens foajé. 
Handlingar kommer att finnas på plats i foajén och från och med 
nästa vecka, v 08, på hemsidan. Detta årsmöte bjuder vi på semla 
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och kaffe och en liten kaka till. Efter årsmötesförhandlingarna lyss-
nar vi till trubaduren Tommy Danebo. Varmt välkomna! 
 
Vi hade styrelsemöte den 14 februari och då gick vi igenom alla 
handlingar och hoppas nu att allt ska fungera och att vi ska få ett 
bra årsmöte. 

Vi avslutar veckobrevet med en fin bild av Sven X-et Erixon. 
Den är en del av en större målning som visar Nils Holgers-
sons äventyr. Och visst är det lite vår i målningen!? 

 med varma hälsningar från styrelsen gm 

Kia Hjelte, Ingegerd Johansson och Håkan Thunberg 

 
 


