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Bästa SPF:are!     Vecka 09 2020 
 

 
(20 februari 2020) 
 

En av våra aktiviteter som pågått ett antal år är musikträffarna på 
torsdagar. Deltagarna väljer musik, man lyssnar och diskuterar. 
Lokalen är stor, så många fler får plats. Därför behövs heller ingen 
föranmälan. Mer info nedan. Välkommen!  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Planeringen för Botkyrkas seniorvecka i september är nu i full gång. 
Som tidigare erbjuds vi föreläsningar, underhållning, studiebesök 
och annat. Om du har idéer om vad som kan vara intressant, hör av 
dig till någon i styrelsen, t ex elisabethbackman@outlook.com. Det 
kan gälla föredragshållare, politikermöten, friskvård eller annat. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
I programbladet skrev vi om stölder hos äldre. Som en bilaga till 
detta veckobrev finns ett papper från polisen som mer ingående 
beskriver problematiken och vad man kan göra för att slippa bli 
bestulen. Sprid gärna detta till andra seniorer som saknar digital 
uppkoppling, eller kanske inte ens är medlemmar i SPF. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Från förbundet ang medlemsavgiften: Om ni är två personer i 
samma hushåll som är medlemmar är det viktigt att ni gör två 
inbetalningar med olika OCR-nummer, dvs att ni använder det 
OCR-nummer som står på respektive avi. Många betalar två 
medlemsavgifter på ett OCR-nummer och då kommer den ena 
personen stå som obetald. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPF Grödinge välkomnar även oss i Botkyrka till Afternoon tea 
onsdagen den 4 mars kl. 13.30 – 16.00 i Grödinge Bygdegård. 
Nu är det snart dags att möta våren med en intressant upplevelse av 
en traditionell engelsk Afternoon tea med allt vad det innebär. Sco-
nes, marmelad, sylt, grädde och kanske clotted cream… Dessutom 
härliga laxsnittar, pastejsnittar, gurksnittar och söta mumsiga och lite 
kladdiga bakverk. Till detta serveras naturligtvis te, och det brygger 
ni själva i er egen kopp och efter egen dosering. Naturligtvis erbju-
der vi även kaffe till dem som så önskar. 

OBS! Förhandsanmälan från er deltagare senast den 26 februari. Vi 
behöver bli minst 30 stycken för att kunna hyra lokalen. 

Priset för detta är 110 kronor och då ingår 2 lotter till lotteriet. Utöver 
detta kan nämnas att puben finns på plats med begränsat sortiment. 

Anmälan till Birgitta 08-530 254 82 eller Mari-Ann Ståhl 070-575 
27 31. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Landskapscirkel Skåne: Nästa träff är 11 mars. Kolla med Ingrid 
Hedin om det finns plats. 
email: ing.hedin@gmail.com eller tel 070-404 07 61. 
Cirkelledare: Ingrid Hedin. 
 

Matlagning för män: Nästa träff är måndag 24/2 i Albys Hjärta. Är 
du intresserad, kolla med Lennart Blixth om det finns plats, 
blixthlennart@gmail.com eller 070-322 00 17. 
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Teckna med höger hjärnhalva: Cirkeln startar torsdag 19 mars kl 
10.00 i Seniorhuset. Kerstin Risveden är cirkelledare, det blir varan-
nan torsdag fyra till fem tillfällen. Anmälan till Elsie Astridsdotter, 
e.astridsdotter@gmail.com eller 073-329 29 91. 
 
Besöket på Polisens fordonssamling blir tisdag 17 mars kl 10.00 i 
Hamringe industriområde, mellan Tullinge och Tumba, Hamringevä-
gen 1 Tullinge. Där finns ett 50-tal polisfordon från 1939 och framåt. 
Guidad tur. 
Pris 100 kr/person (dock min 1000 kr totalt) skall betalas till vårt 
plusgiro 61 95 73-9 senast 10 mars. 
Max 40 personer, vi har drygt tio anmälda idag. 
Anmälan till Saga Andersson, anderssonsaga@outlook.com eller 
070-870 66 54, eller 
Håkan Thunberg, hakan-thunberg@tele2.se eller 073-962 03 34.  
Buss 713 hållplats Bernströmsvägen ligger ca 300 m från museet. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aktuellt (se programbladet för mer info om aktiviteterna): 
P g a sportlovsveckan är Styrke- och balansträning liksom Onsdagsvandring 
inställda denna vecka. Hur det är med andra aktiviteter har vi inte fått någon 
information om. Bild från vandringen 19/2: se längre ner. 
 
Må 24/2 kl ? Matlagning för män i Albys Hjärta. 
 

Må 24/2 kl 13.00 Årsmöte, missa inte det! 

Vi har inte fått in några motioner till mötet, men 
om du vill ta upp något så gör vi det under Övriga 
frågor. Ingen avgift tas upp för detta möte. Vi in-
leder med kaffe och semla och avslutar med 
trubadurunderhållning. 

 
Ti 25/2 kl 11.00 Bowling, Heron City 
 
Ti 25/2 kl 19.00  Yogakurs senior i Kassmyraskolans gymnastiksal 
 
On 26/2 kl 13.00 Flygfilmshistoria, Seniorhuset 

 
To 27/2 kl 09.30  Klassisk musik, jazz m m i Vuxenskolans lokaler i 

Broängsgården, Falkvägen 42 i Tumba. 
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Fr 28/2 kl 14.00 Bioträffen – Green Book, en roadmovie som 
utspelas i amerikanska södern på 50-talet. Både 
tankeväckande och underhållande. Plats: Tumba-
scenen 

 

Tips: 
• Från Stockholmsdistriktet har det skickats ut erbjudanden till 

alla medlemmar om rejält rabatterade briser för biljetter till 
musikalerna Annie och En värsting till syster samt till en visning 
av ABBA-museet. Du har det i din e-post. 

• Det är inte för sent att anmäla sig till våra resor. Se 
informationen i programbladet! 

• Glöm inte att anmäla dig till jubileumsfesten den 25 maj! Se 
annonsen. 

• Igår, torsdag, visades första avsnittet (av sex) av Senior-
surfarna i SVT1. Missade du det går det i repris idag fredag kl 
13.15, eller se det på SVT Play (kan vara en utmaning om man 
är på samma nivå som deltagarna). Riktigt roligt om ”äldres” 
vedermödor i det digitala samhället. 

 
Glöm inte: 
_________________________________________________________ 

 
ÅRSMÖTE 24 februari 2020 

 
Medlemmarna i SPF Seniorerna Botkyrka kallas härmed till ordinarie årsmöte måndagen den 24 februari 

2020, klockan 13.00 i Tumbascenens foajé. 
 

Motioner ska ha inkommit senast 10 februari 
Via e-post till Elisabeth Bäckman: 
elisabethbackman@outlook.com 

eller med vanlig post till 
SPF Seniorerna Botkyrka 

Grödingevägen 2 
147 30 Tumba 

 
Ett begränsat antal handlingar kommer att finnas på plats, men även tillgängliga på SPF Seniorerna 

Botkyrkas hemsida. 
 

Vi bjuder på kaffe och semla. 
 

Efter årsmötesförhandlingarna underhåller trubaduren Tommy Danebo 
 

OBS: Detta är kallelsen till ÅRSMÖTET! 
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                 Varmt välkommen! 
 
   Styrelsen, SPF Seniorerna Botkyrka 

______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

SPF Seniorerna 80 år 
Vi i Botkyrka firar med 

Stor jubileumsfest  
för alla våra medlemmar! 

Tid och plats: Segersjö Folkets hus 25 maj kl 12.00 
Bubbel, snittar och fin lunchbuffé 

Underhållning 
Kom som du är eller iförd rolig hatt eller annat uppiggande! 

Anmäl dig genom att betala in 100 kr till Plusgiro 619573-9 senast den 10 
maj. Glöm inte att ange ditt namn och Vårlunch! Pris för medföljande 

icke medlem: 350 kr 
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"I onsdags var vi 15 st som gick 4,6 km i härligt solsken från Tumba via Hamra Gård och 

brandstationen till Hågelby gård. Som avslutning härlig lunch på Café Anna Giertz." 
 

Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 

 

De beskrivande texterna nedan (i de fall de finns) är tagna från resp hemsidor, 
detta för att ge en bättre beskrivning av föreställningarna. 
 
Botkyrka Riksteaterförening generellt: 
Hemsida: www.riksteatern.se/botkyrka 
E-post: botkyrka@riksteatern.se 
SPF:s kontaktperson: Bodil Nordström, tel 08-778 25 98 
Som SPF-medlem får du biljett till scenpasspris (det som anges nedan). 
 
Föreställningar de närmsta veckorna, på hemsidan hittar du all info: 
 
Lö 22/2 kl 15.00 Nicke Nyfiken i Hallunda Folkets Hus 

Teater Bambino hälsar välkomna att träffa Nicke Nyfiken och hans vän Mannen med den 
gula hatten. (För barn 2,5-6 år) 
I en mängd olika upptåg och med musikaliska inslag får vi följa Nicke och tillsammans med 
honom uppleva vad det innebär att vara så nyfiken! 
Tänk om man hade en egen cykel! 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
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Och vart tog pusselbiten vägen...? 
Barnen får också lära sig att det kan vara positivt och glädjefyllt att vara nyfiken. 

 

 

Lö 7/3 kl 15.00 Sagan om Pannkakan - Teater Tummeliten på Tumbascenen 

Barn/Ungdom/Teater, 50 kr för både barn och vuxna 

Klassiska sagan om Pannkakan 

Mamman steker pannkaka till sina sju hungriga barn, men 
pannkakan vill inte bli uppäten utan rullar iväg. På vägen träf-
far hon Kärefar, Hönapöna, Tuppesnuppe, Ankavanka, Åsa-
gåsa och NasseLasse. Pannkakan lyckas rulla iväg ifrån alla 
ända tills NasseLasse kommer med ett förslag. 

 

Ti 10/3 kl 19.00 Love Songs på Tumbascenen, 250 kr 

Musikteater 
Stora känslor, mäktig musik och kärlek i alla dess former 

Love Songs är en helaftonsföreställning om låtarna som har format vår bild av kärleken, där 
socialrealism möter episk romantik. Utifrån insamlade historier från hela landet berättas här 
om starka minnen kopplade till kärlekssånger som får hjärtat att brista. 
 
Det handlar om den första förälskelsen som kändes som den sista, om att vara okysst, om 
att stanna kvar när man verkligen borde gå. Om den helt omöjliga romansen som spirade i 
det grekiska flyktinglägret. Om att sent i livet inse att man är lesbisk tack vare Kevin Cost-
ner och Whitney Houston. Om att gå runt övergiven bland historiska monument i Rom med 
Mauro Scocco i hörlurarna som enda tröst. Om den påhittade relationen som en soullåt 
gjorde verkligare än verkligheten. Om att bli förbjuden att träna konståkning och istället bli 
kär i en konståkare. Och om den finska tangolåten som 60 år senare får dig att återuppleva 
den första kyssen. 
 
Fem skådespelare och artister vrider och vänder på vår bild av romantiken. Med mycket hu-
mor och stort allvar iscensätts en sentimental kärleksbomb. En rolig, tragisk och hjärtskä-
rande scenshow om längtan efter de riktigt stora känslorna. 

 

 
Tumbascenen visar såväl film, opera och annat på bio. De har hemsidan 
http://www.folketshustumba.se/ 
   
Opera och annat på bio: 
 

http://www.folketshustumba.se/
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Opera: 
Lö 29/2 kl 19.00 Agrippina, live från Metropolitan 
 
Balett: 
Sö 23/2 kl 16.00 Svansjön live från Bolsjojteatern 
On 26/2 kl 13.30 Repris 
Tjajkovskijs mästerverk Svansjön är en gotisk fantasi. Det är också en romantisk balettklas-
siker med mängder av fantastisk och välkänd musik. I händerna på Bolsjojbaletten blir 
Svansjön den ultimata balettupplevelsen. Både handlingen och ledmotivet har omtolkats i 
olika filmsammanhang som i t ex den hyllade Black Swan av Darren Aronofsky ned Natalie 
Portman i huvudrollen. Prinsen Siegfried förälskar sig i en vacker svan. Vad prinsen inte vet 
är att svanen egentligen är en förtrollad prinsessa vid namn Odette. 

 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår från kl 13.00. 
 
Sö 23/2 kl 14.00 FLEABAG 
Längd 1:20. Engelsk text. Biljettpris 130 kr, scenpass 115 kr. 
Fleabag kan tyckas övererotisk, känslomässigt ofiltrerad och självupptagen, men det är 
bara toppen av isberget. Med en pressad släkt och vänner och ett café som kämpar för 
överlevnad, upptäcker Fleabag plötsligt att hon inte har någonting att förlora. 
Föreställningen har gått för utsålda hus i både New York och London. Missa inte chansen 
att se denna “garanterat roliga show” (New Yorker) på bio! 
Fleabag har blivit en dundersuccé som TV-serie, med hela 11 Emmy Award-nomineringar, 
där den vann priset för Bästa komediserie, Bästa manus för en komediserie, Bästa kvinn-
liga huvudroll och Bästa rollbesättning. Den vann också två Golden Globe i början av 2020. 

 
Ti 25/2 kl 16.30 THE TWO POPES 
Från 11 år, längd 2:06. Biljettpris 100 kr. 
Den katolska kyrkans öde står på spel i “Guds stad”-regissören Fernando Meirelles intima, 
verklighetsbaserade drama ”The Two Popes” som skildrar tronskiftet 2013 inifrån Vatika-
nen. Anthony Hopkins och Jonathan Pryce är himmelska i årets mest oväntade bromance.  

 
SPORTLOVSPROGRAM 24 februari- 1 mars 2020 

Må 24/2 kl 11.00  SPIES IN DISGUISE. Längd 1:42 

Ti 25/2 kl 11:00 PAW PATROL: REDO; REJSA; RÄDDA Längd 1:06 
Sö 1/3 kl 14.00 Dito 
 
On 26/2 kl 11.00 SONIC THE HEDGEHOG. Längd 1:39 
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To 27/2 kl 11:00 LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ - TÅGRÅNARENS 
HEMLIGHET. Längd 1:22 

Fr 27/2 kl 11.00 FROST 2. Längd 1:43 

Alla filmer biljettpris 90 kr, 70 kr barn 15 år eller yngre 

 
_____________________  The End ________________________ 
 


