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Botkyrka     
        

 

Bästa SPF:are!     Vecka 10 2020 
 

 
(Ett verk av ordförandens konstnärligt begåvade barnbarn) 

 
Äntligen några dagars vinter, lagom till sportlovet. Vi med ständigt 
lov fokuserar även på annat, t ex föreningens årsmöte under den 
gångna veckan. Mötet var välbesökt, över 100 deltagare, och leddes 
med säker hand av vår förra ordförande Kia Hjelte.  

Elsie Astridsdotter och Ulf Wagenborg lämnade styrelsen. Tack 
Elsie och Ulf för era fina insatser i styrelsearbetet!  Lennart Blixth 
och Kerstin Risveden valdes in som nya styrelseledamöter. Varmt 
välkomna! 

 
Planeringen för Botkyrkas seniorvecka i september är 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. 

mailto:elisabethbackman@outlook.com
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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 kl 09.00 i Albys 
Hjärta. Är du intresserad, kolla med Lennart Blixth om det finns 
plats, blixthlennart@gmail.com eller 070-322 00 17. 
 
Teckna med höger hjärnhalva: Cirkeln startar torsdag 19 mars kl 
10.00 i Seniorhuset. Kontakta cirkelledaren Kerstin Risveden om du 
är intresserad. Det blir varannan torsdag fyra till fem tillfällen. ker-
stin.risveden@comhem.se eller 070-749 05 12. 
 
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 skall betalas till vårt plusgiro 61 95 73-9 senast 
10 mars. 
Max 35 personer, vi har ca 20 anmälda hittills. Anmälan till Saga An-
dersson, 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. 

 
Efterlyses: Bridgespelare. I Tullinge finns tydligen utrustning för 
bridgespel som tillhör SPF. Spelare behövs dock. Kontakta Saga, se 
ovan, om du är intresserad. 
 
För er som tittar på SPF:s hemsidor kan meddelas att verktyget som 
hanterar dem har problem som omöjliggör uppdateringar. Man 
arbetar febrilt sen nån vecka för att hitta felet. 
 
Aktuellt (se programbladet för mer info om aktiviteterna): 
 
Må 2/3 kl 09.00 Matlagning för män i Albys Hjärta. 
 

mailto:ing.hedin@gmail.com
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Må 2/3 kl 11.15 Styrke- och balansträning i Storvretens lilla 
gymnastiksal. 

 
Ti 3/3 kl 11.00 Bowling, Heron City 
 
Ti 3/3 kl 13.00 Motionsdans, Segersjö Folkets Hus 
 
Ti 3/3 kl 19.00  Yogakurs senior i Kassmyraskolans gymnastiksal 
 
On 4/3 kl 10.00? Onsdagsvandring: Ingen information, skickar ut info 

separat när den kommit. 
 
On 4/3 kl 13.00 Hälsa-cirkel, Seniorhuset 

 
To 5/3 kl 09.30  Klassisk musik, jazz m m i Vuxenskolans lokaler i 

Broängsgården, Falkvägen 42 i Tumba. 
 
To 5/3 kl 11.00 Styrke- och balansträning nybörjare i Storvretens lilla 

gymnastiksal. 

 
Tips: 

• SPF, PRO och andra seniorföreningar i Stockholm anordnar 
öppna föreläsningar i ABF-huset på Sveavägen: 
Ti 10 mars kl13.30: Hur vill vi bo när vi blir äldre? 
Ti 19 maj kl 13.30: Kognitiv hälsa – aktuell forskning 
Ingen föranmälan. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. 

• Från Stockholmsdistriktet har det skickats ut erbjudanden till 
alla medlemmar om rejält rabatterade briser för biljetter till 
musikalerna Annie (sista chansen 1/3) och En värsting till 
syster (alla torsdagar och fredagar). Du har det i din e-post. 

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

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 
 
 

 

 
 

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

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

http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
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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: 
 
Opera: 
Lö 29/2 kl 19.00 Agrippina, live från Metropolitan 
Ti 3/3 kl 13.30 Repris 
Längd 4 timmar inkl paus. Svensk text. 
Biljettpris 260 kr i entrén, 240 kr förköp. På reprisvisningen ingår fika i pausen. 
Agrippina är Händels satir över sexuella och politiska intriger. Sir David McVicar skapar en 
skandalös värld där Romarriket aldrig föll, utan pågår ända in i våra dagar. Föreställningen 
håller upp en skrattspegel mot dagens samhälle (precis som Händel gjorde med sin samtid 

http://www.folketshustumba.se/
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när han skapade operan). Uppsättningen avslöjar de politiska makthavarnas korrupta intri-
ger. Joyce DiDonato är den makthungriga kejsarinnan Agrippina, Brenda Rae är den förfö-
riska Poppea och Kate Lindsey den hjälplösa tonåringen Nerone. Matthew Rose är kejsa-
ren Claudius, på vars tron Agrippina är fast besluten att sätta sin son. 
 

Konst: 
Må 2/3 kl 16.30 Eremitaget – En av världens största konstutställ-

ningar 
Längd 1:30. Svenskt tal. Biljettpris 130 kr, scenpass 115 kr. 

Eremitaget i St Petersburg har en av världens största konstsamlingar och blev en mötes-
plats för många konstnärer. Vi får följa med på en rundtur genom magnifika byggnader till 
en dold värld, för att fördjupa oss i museets historia och upptäcka oförglömliga mästerverk. 

Tsarinnan Katarina II lade grunden när hon 1764 köpte in 225 målningar. Idag finns tre mil-
joner verk bevarade i samlingarna. 

 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår från kl 13.00. 
 
Sö 1/3 kl 14.00 PAW PATROL: REDO; REJSA; RÄDDA Längd 1:06 
Barntillåten, svenskt tal. Längd 1:06. Biljettpris 90 kr, barn 70 kr. 
Paw Patrol är tillbaka på bioduken med nya äventyr, perfekt för de minsta biobesökarna! 
Avsnitt 1 
Chase och Chickaletta måste lära sig att jobba tillsammans för att återlämna Cap’n Turbots 
båt till viken. Borgmästare Humdinger skapar ett par robotbyxor för att fuska vid en idrotts-
tävling. När byxorna slutar fungera får valparna rycka ut och försöka fånga in borgmästaren 
i ett par galna robotbyxor. 
Avsnitt 2 
Det kommer en biltävling till Äventyrsbukten och valparna hjälper deras idol, den snabbe 
Swosh, att förbereda sig inför tävlingen. När Swosh inte kan köra uppmanar han Marshall 
att ta hans plats i tävlingen. 
”Paw Patrol: Redo, rejsa, rädda!” innehåller avsnitt som inte tidigare har visats. 
 

Sö 1/3 kl 16.00 Parasit 
On 4/3 kl 14.00 Dito (cafébio) 
Från 15 år, längd 2:12. Biljettpris 100 kr inklusive fika. 
Ki-taeks familj är en färgstark skara som hankar sig fram genom livet med hjälp av påhittig-
het och list. Men några pengar har de inte. Så när sonen, Ki-Woo, erbjuds jobbet som pri-
vatlärare till dottern i en rik familj så tvekar han inte en sekund. Väl på plats börjar han 
smida planer för resten av sin familj som en efter en får jobb i det nya huset. Men lögnerna 
blir allt fler och det dröjer inte länge innan situationen är helt utom kontroll… 
Bong Joon-hos familjeskröna är en skarp komedi fylld av smart humor och oväntade vänd-
ningar. 
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Sö 1/3 kl 19.00 The Gentlemen 
Ti 3/3 kl 19.00 Dito 
To 5/3 kl 14.00 Dito (cafébio) 
Amerikanen Mickey Pearson har skapat ett mycket lönsamt marijuanaimperium i London. 
När ryktet sprids att Pearson vill sälja sin lukrativa verksamhet till högstbjudande sparkar  
det igång intriger, planer, mutor och utpressning. Guy Ritchie, mannen bakom succéerna  
Snatch, Sherlock Holmes och Lock, Stock and Two Smoking Barrels, har regisserat denna  
stjärnspäckade, sofistikerade actionkomedi. 

 
On 4/3 kl 18.00 Min pappa Marianne film och samtal 

Från 7 år, längd 1:35. Svensk text. biljettpris 100 kr. 
Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 28, till Alingsås för ett vikariat på 
lokalnyheterna. När hennes 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 återvändo, hon måste äntligen få vara den hon är. Det blir en omtumlande resa  
för Hanna som varken kände sig själv eller sin pappa så väl som hon trodde. En varm  
feelgood-berättelse om modet att vara sig själv och lyckan över att bli älskad för den man  
är. 

 
Fr 6/3 kl 15.00 Framåt 
Sö 8/3 kl 13.00 Dito 
Lö 14/3 kl 13.00 Dito 
Disney/Pixar tar dig med till en fantasivärld fylld med alver där vi möter två tonårsbröder  
som ger sig ut på ett extraordinärt äventyr – de vill undersöka om det fortfarande finns magi  
i världen. 
 

_____________________  The End ________________________ 
 


