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Bästa SPF-are! 
 
En av förra årets lyckade satsningar var en vandringsresa till Saalbach-
Hinterglemm i österrikiska alperna. Därför finns den resan med även i årets 
program, vilket många redan har reagerat på. Resan är i det närmaste 
fulltecknad, men det går att ta med ytterligare en eller två personer. 
Datum: 11 - 18 september. Om du är intresserad, kontakta omedelbart Jarl 
Johansson, tel 070-755 32 55. 
 
För att alla medlemmar som vill vandra i Alperna ska få chansen ordnar vi 
också en vandringsresa till Ischgl, en annan pittoresk österrikisk alport.  Där 
finns fortfarande platser.  
Datum: 24 - 31 augusti. 
Anmälan till Jarl Johansson, tel 070-755 32 55. 
 
Vi får sällskap av SPF-medlemmar från Grödinge på båda resorna. 
Mer utförlig information finns i programhäftet. Det går också bra att ringa Jarl 
Johansson för att få veta mer. 
 
 



Detta händer den närmaste tiden: 
 

18/2 kl 11.15  Balansträningen startar. Det finns fortfarande platser 
kvar. Plats: Storvretshallen, lilla gymnastiksalen. 
Kontaktperson: Ingegerd Johansson, 070 446 48 06, eller 
ingegerd.johansson.99@gmail.com. 

 

19/2 kl 9.30  Studiebesök på Bactiguard, Tullinge. Denna aktivitet är 
nu fulltecknad. 

 
19/2 kl 13.00 Motionsdans i Segersjö Folkets hus. Entré 100 kr, kaffe 

ingår. Medtag eget bröd. 
 
20/2 kl 14.00 X-et, studiecirkelns andra möte i Seniorhuset. 
 
20/2 kl 09.35 "Onsdagsvandring den 20 februari tar vi buss nr 738 

från Tumba Busstation kl 09.40 där väntar Margareta 
Thunberg, som leder vandringen. Vi åker till Kvarnhags-
vägen. Promenerar över E4-an via Botkyrka kyrka och 
Norsborg till Hallunda Folkets Hus, där vi fikar eller äter 
lunch. Väl mött hälsar Marianne." 

 
22/2 kl 14.00 Bioträffen visar Gräns, en av de mest framgångsrika 

svenska filmerna från 2018. 
 
25/2 kl 13.00 Månadsträff med årsmöte.  
 
 

Rekord tangerat - 
19 st. igen. En 
härlig vandring på 
3,8 km i solsken 
från Solbo till 
Vårsta Centrum. 
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I Distriktsbladet hittar vi följande inom den närmsta framtiden: 
 
21/2 kl 14.00 Museirond på Etnografiska museet, utställningen 

Feathers (Fjädrar). Läs mer i distriktsbladet, pris 100 kr 
som inkluderar kaffe med kaka. Anmälan görs till museet 
på tel 010-456 1297. 

 
14/3 kl 19.00 Alfvén, Sibelius # Schnelzer i Berwaldhallen, energifylld 

orkestermusik med Radiosymfonikerna. För mer info 
klicka här. Ordinarie pris 120 – 430 kr. 

 
Botkyrka Riksteaterförening ger följande: 
 
18/2 kl 19.00 24 timmar svart kvinna på Riksteatern, 150 kr med 

scenpass. 
 
3/3 kl 18.00 Väckarklocka i Hallunda Folkets Hus, 150 kr med 

scenpass. 
 
19/3 kl 19.00 Svante möter Beppe Wolgers på Tumbascenen. 

Svante Thuresson framför många av Beppe Wolgers 
välkända låtar. 200 kr med scenpass. 

 
Vänliga hälsningar från styrelsen  
gm 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

elisabethbackman@outlook.com 

hakan-thunberg@tele2.se 
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