
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 08 2021 
        

   
                                                                   

Om detta hade varit en vanlig februarivecka så hade vi haft årsmöte och 
ätit semla som många gånger tidigare. Så inte nu. Årsmötet är som 
bekant flyttat till september, och då förmodligen utan semlor. I stället får 
vi glädjas åt de små glädjeämnen och skönhetsupplevelser som den 
ovanligt vackra vintern bjuder på. 
  
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redovisning för 
2020 finns snart på vår hemsida. Fram till årsmötet fortsätter vi i ungefär 
samma spår som under 2020, dock med hopp om att komma i gång med 
ett och annat redan i vår.  
 
Vinnare i den fjärde veckans frågetävling är Barbro Hogbrant och Ulf 
Aldener. 

 
 



Totalsegrare i frågetävlingen blev Barbro Hogbrant som inkasserade 
1120 kr i prispengar. Hela reultatlistan (vecka 07 och totalt) finns sist i 
veckobrevet. 
 
Skall vi ordna nya tävlingar? Vi tar gärna emot din åsikt! 
 

 
Vi var 17 st som gick från Flädervägen genom villaområde till Huddinge Sjukhus. Lite kallt o 

blåsigt. 

 

Aktuellt: 
On 24/2 kl 11.00 Veckans vandring: Vi samlas vid Kanotklubben, 

           Tullinge Strand. 
 
On 24/2 kl 09.00  SeniorNet inbjuder till ”Mobiljunta” via Zoom. Se 

            information nedan! 
 

Välkommen till "Mobiljunta" Android 

Ingen tidsbokning onsdag 24 februari kl. 9.00 - 11.15  
50 kr /person betalas med Swish 123 075 33 92 
Om ni inte har Swish går det bra med PG 26 48 27 - 7 
 
Klicka på länken nedanför, ni kan komma in 8.45 då kommer ni till ett väntrum 
där ni får vänta tills värden släpper in er 
 
https://zoom.us/j/97802516887?pwd=eWx2SlNwS3NUbGJS-
RkxKQkNNK2E2QT09 
 
Ställ gärna frågor till Gunilla gunilla.satterberg@tyfonmail.se om vad ni vill ta 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.arcmember.net%2F%2FLink%2F18ce10f8-10f0-4ca0-91fc-ffda992d95e3%2F2.link&data=04%7C01%7C%7C158ff47812bd44adc8a408d8d3f052f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637492376435818531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MVmxybfn%2BPHuqOrbD%2FF28GYM6fJ5IL%2BG2HP42lxZDnY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.arcmember.net%2F%2FLink%2F18ce10f8-10f0-4ca0-91fc-ffda992d95e3%2F2.link&data=04%7C01%7C%7C158ff47812bd44adc8a408d8d3f052f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637492376435818531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MVmxybfn%2BPHuqOrbD%2FF28GYM6fJ5IL%2BG2HP42lxZDnY%3D&reserved=0
mailto:gunilla.satterberg@tyfonmail.se?subject=Fr%C3%A5gor%20till%20mobiljuntan


upp på "Mobiljuntan" 
Och Inger Feldhofer  inger.feldhofer@hotmail.com 
 
Gå in på vår hemsida www.seniornetbotkyrka.se för att läsa mer 

 
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 

__________________________________________________ 
 
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  
andersmagnusson7@gmail.com 
073-979 17 88 
 

Saga Andersson 
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 
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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. 
 
 

 
Måndag 22 februari klockan 14.00 

Längd 1:34. Biljettpris 100 kr. För biljettköp, klicka på datumet ovan. Max 8 besökare 
per visning. 

Alice inser att hon kommer att förlora sin pågående vårdnadstvist. Hon beslutar sig 
för att föra bort sina två barn och ta med dem på en charterresa, som ett sista försök 
att vinna tillbaka dem. 

En film av Amanda Kernell, regissören bakom succéfilm [Få läsarens uppmärksamhet med 
ett bra citat från dokumentet eller använd det här utrymmet för att framhäva en viktig poäng. Dra 
den här textrutan om du vill placera den någonstans på sidan.] 

en Sameblod. 

 
 

SPRING UJE SPRING 

Tisdag 23 februari klockan 14.00 

Längd 1:18. Biljettpris 100 kr. För biljett-
köp, klicka på datumet ovan. Max 8 be-
sökare per visning. 

 

http://tumbascenen.se/
https://bio.se/bokning/cinemaId/2281/sessionId/85
https://bio.se/bokning/cinemaId/2281/sessionId/86


  
 
 
 
 

 
Resultat vecka 4 (4) i SPF:s frågetävling 
 

Nu är den fjärde veckan av SPF:s nya frågetävling avgjord och därmed 

hela tävlingen. Denna vecka delar 2 deltagare på första platsen. Dessa be-

lönas med 250:- vardera. En deltagare vinner den sammanlagda tävlingen 

över 4 veckors tävlande. I denna tävling belönas första plats med 500:-. 

Här är veckans pristagare: 

 
1:a plats : Barbro Hogbrant 

 Ulf Aldener 

3:e plats: Karin o Kjell Holmberg 

 Monica Erlandsson 

 Kerstin Sennerö 

 Inga-Lill Davidsson 

 

Här är svaren på den 4:e veckans frågor, 

 

1. Konkret 

2. Olika stift 

3. Far och son 

4. Gustav Vasa 
5. Gusten 

6. Nederländerna 

7. Strömstad 

8. Halden 

Tisdag 23 februari klockan 19.00 

Onsdag 24 februari klockan 14.00 

Från 7 år, längd 2:02. Biljettpris 120 kr. HSB- 
och HGF-medlemmar 100 kr. 

Endast 8 besökare per föreställning. Vid stort in-
tresse, kan vi lägga in ytterligare föreställningar. 

Året är 1915. Helene Schjerfbecks konstnärskap 
håller på att falla i glömska. Det är år sedan hon 
hade sin senaste utställning. Men så dyker en 
konsthandlare upp med stora planer för Helene. 
Och hon får kontakt med beundraren och ama-
törmålaren Einar Reuter. Livet får en nytändning 
och blir aldrig mer sig likt. 

”Helene” skildrar den berömda konstnärens 
mest omvälvande år, i en film fylld av passion 
för måleri och livet självt. 

 

https://bio.se/bokning/cinemaId/2281/sessionId/83
https://bio.se/bokning/cinemaId/2281/sessionId/84


9. Mandel 

10. Carmencita 

11. Åsa-Nisse 

12. c: Hylands hörna 

13. e: Ponderosa 

14. Gäss 

15. Tacka/Bocken 

 

Resultatet i den sammanlagda tävlingen över fyra veckor blev, 
 

 Barbro Hogbrant   : 53 rätt  

 Kerstin Sennerö   : 52 rätt 

 Karin o Kjell Holmberg : 52 rätt 

 Monica Erlandsson   : 47 rätt 

 Ulla Alexandersson   : 45 rätt 

 Ulf Aldener   : 42 rätt (deltog inte i 1:a tävlingen) 

 

Ett stort grattis till alla pristagare och tävlande! Under de 4 veckorna som 

tävlingen pågått har totalt 16 personer deltagit. Några endast en gång 

några alla 4 veckorna.  

 
Deltagarna i tävlingarna har totalt vunnit följande priser, 

 

 Barbro Hogbrant    : 1120:- 

 Kerstin Sennerö    : 870:- 

 Karin o Kjell Holmberg  : 783:- 

 Ulf Aldener    : 570:- 

 Monica Erlandsson    : 533:- 

 Ulla Alexandersson    : 200:- 

 Inga-Lill Davidsson    : 170:- 

 Marianne Backman    : 107:- 

 Siv Bergquist    : 100:- 

 Leif Bergquist    : 100:- 

 
Pengarna kommer att betalas ut till dessa under de närmsta dagarna. 

Skicka ett mail till jarl@percico.com med ett telefonnummer dit pengarna 

kan swishas. Om du saknar swish maila i stället ett konto dit pengarna 

kan betalas ut till.  
 
  

  

  
  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 
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