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Bästa SPF:are!     Vecka 11 2020 
 

 
 

Vi går mot ljusare tider, och verksamheten i vår förening går på högvarv. Tre 
nya cirklar har just startat, och de gamla rullar vidare. 
 
Det finns mycket annat att göra för oss seniorer, sådant som vi inte hade tid 
för tidigare. Ett exempel: För dig som vill ut i storstadsvimlet kan vi rekommen-
dera Senioruniversitetets föreläsningsserier. Bilden nedan visar hur åhörarna 
lämnar en fullsatt Palmesal, denna gång efter att ha fått veta mer om det nya 
Tyskland. Senioruniversitetet drivs ideellt, liksom SPF.  
 

 
 

 

För den som är intresserad av vad SPF står för i olika frågor finns en 
del svar om man följer denna länk. Det för sig om tre program, alla 
finns beskrivna i en kort och en lång version. Programmen är: 
1) Vård- och omsorgspolitik 

https://www.spfseniorerna.se/sa-tycker-vi/seniorpolitiska-program/
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2) Seniorrespekt och seniorers likaberättigande 
3) Konsumentpolitik 
 
När vi ändå håller på med tunga ämnen, passar vi på att bifoga re-
sultatet från Vårdpatrullens arbete häromåret. Det är inte alltid så 
upplyftande läsning, många diagram (många dessutom på tvären vil-
ket gör dem svårlästa i digital form), men intressant. 
 

Polisens fordonssamling tisdag 17 mars kl 10.00 i Hamringe indu-
striområde, mellan Tullinge och Tumba, Hamringevägen 1 Tullinge. 
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.  
Buss 713 hållplats Bernströmsvägen ligger ca 300 m från museet. 
Skyltning till fordonssamlingen är dålig (obefintlig?), men den skall 
ligga innanför grinden vid bortre gaveln (höger sida om man står 
vänd mot husen), alltså inte inne på gården. 

 
Efterlyses: Bridgespelare. I Tullinge finns tydligen utrustning för 
bridgespel som tillhör SPF. Spelare behövs dock. Kontakta Saga, se 
ovan, om du är intresserad. 
 
Felet med hemsidesverktyget är troligen lokaliserat, men ännu inte 
avhjälpt. 
 
Aktuellt (se programbladet för mer info om aktiviteterna): 
 
Må 9/3 kl 09.00 Matlagning för män i Albys Hjärta. 
 
Må 9/3 kl 11.15 Styrke- och balansträning i Storvretens lilla gymnastik-

sal. 
 
Ti 10/3 kl 11.00 Bowling, Heron City 
 
Ti 10/3 kl 13.00 Motionsdans, Segersjö Folkets Hus 
 

mailto:anderssonsaga@outlook.com
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Ti 10/3 kl 13.30 Hur vill vi bo när vi blir äldre? Öppen debatt i 
ABF-huset, Sveavägen. Gratis för SPF-medlem-
mar, 50 kr för övriga. Ingen föranmälan krävs. 

 
Ti 10/3 kl 19.00  Yogakurs senior i Kassmyraskolans gymnastiksal 

On 11/3 kl 10.00 Onsdagsvandring: "Vi träffas kl. 10 på Tumba Busstat-
ion, där Monica C väntar som leder vandringen. Vi går till 
Solhöjden och runt i Tumba och avslutar med lunch på 

Novisen. Väl mött hälsar Marianne." 

On 11/3 kl 13.00 Flygfilmshistoria, Seniorhuset 
  Nya intresserade välkomna. 
 
On 11/3 kl 14.00 Landsskapscirkel Skåne, Seniorhuset 
 
On 11/3 kl 16.00 Riksdagsbiblioteket, STF Botvid, 20 kr för icke medlem-

mar. Anmälan till Leif Larsson, 073-781 24 66 senast 
9/3. 

 
To 12/3 kl 09.30  Klassisk musik, jazz m m i Vuxenskolans lokaler i 

Broängsgården, Falkvägen 42 i Tumba. 
 
To 12/3 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 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 priser för biljetter till mu-
sikalen 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 informat-
ionen i programbladet! Dock fullt till Österrike. 
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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! 
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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 
 
 

 

Både ordförande Elisabeth och redaktör Håkan tar semester nästa vecka (i 
olika världsdelar), men förhoppningsvis blir det någonn form av veckobrev 
ändå. Det hänger på hotellets wi-fi. 
 

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 

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 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
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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. 

Sö 22/3 kl 18.00 Carolines kafferep med 7 sorters kakor i Segersjö Fol-
kets Hus, Viktoriasalen, 200 kr 

Ett musikaliskt kafferep där 7 olika musikgenrer presenteras, inspirerade av 7 olika småkakor. 
Ett musikaliskt kafferep, där Caroline är kaffet från Brasilien. Doppet som bjuds till är  
nybakade kakor från gamla favoritrecept. Som på ett riktigt kafferep är det 7 sorters kakor 
till kaffet. 
7 olika musikgenrer, inspirerade av småkakorna: Drömmar, sirapskakor, bondkakor,  
jitterbuggare, strassburgare, kanelkaka och finska pinnar. 
Som kronan på verket serveras en chokladcigarr i form av buktalardockan Leroy 
Armstrong. 

 

 
Tumbascenen och Hallunda Folkets Hus visar såväl film, opera och annat på 
bio. De har hemsidan http://www.folketshustumba.se/ resp https://hallundafol-
ketshus.se/ 
   
Opera och annat på bio: 
 
Opera: 
Lö 14/3 kl 18.00 Den flygande holländaren live från Metropolitan 
Visas även i Hallunda Folkets Hus 14/3 
Ti 17/3 kl 13.30 Repris 
DEN FLYGANDE HOLLÄNDAREN av Wagner 
Längd 2:20, ingen paus. Biljettpris 260 kr. 
Richard Wagners episka klassiker livesänds från Met med Evgeny Nikitin i huvudrollen. 14 
mars kan du se den på Folkets Hus och Parkers biografer i hela Sverige. 
François Girard gjorde succé med sin blodiga version av Wagners Parsifal på Met. Nu tar 
han sig an en annan Wagner-klassiker. Evgeny Nikitin sjunger huvudrollen som hollända-
ren, som dömts att irra över haven i all evighet. 
Anja Kampe är den hängivna Senta, vars kärlek kan frigöra honom. Hon är besatt av ett 

http://www.folketshustumba.se/
https://hallundafolketshus.se/
https://hallundafolketshus.se/
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porträtt av den legendariske sjömannen. Därför förvandlas Mets scen till en kolossal olje-
målning. Franz-Josef Selig är Sentas far Daland, Sergej Skorokhodov är jägaren Erik, Da-
vid Portillo är Rorsman och Mihoko Fujimura är Sentas sköterska Mary. 
Evgeny Nikitin ersätter Bryn Terfel i huvudrollen på grund av fotskada. 

 

 
Film Tumbascenen: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår från kl 13.00. 
 
Sö 8/3 kl 13.00 Framåt 
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. 

 
Må 9/3 kl 14.00 Min pappa Marianne (cafébio) 
 
On 11/3 kl 14.00 Catwalk (cafébio) 
Sö 15/3 kl 17.00 Dito 
En feelgoodfilm av Johan Skog. Emma Örtlund, som har en funktionsnedsättning, ber Pär 
Johansson (glada Hudikteatern) om hjälp att uppfylla hennes dröm att bli modell. Filmen bör-
jar i en gammal industrilokal i Hudiksvall och slutar på modemässan i New York. 

 
Sö 15/3 kl 19.00 Sanningen 
Må 16/3 kl 14.00 Dito (cafébio) 
 
Ti 24/3 kl 14.00 The Peanut Butter Falcon (cafébio) 
On 25/3 kl 19.00 Dito 
 
Ti 24/3 kl 19.00 Spring Uje spring 
On 25/3 kl 14.00 Dito (cafébio) 
 

 

Film Hallunda Folkets Hus visar också cafébio, alltså med fika från 13.00,  
Filmen börjar 14.00, för 100 kr. 
 
Ti 19/3 kl 14.00 Catwalk 
En feelgoodfilm av Johan Skog. Emma Örtlund, som har en funktionsnedsättning, ber Pär 
Johansson (glada Hudikteatern) om hjälp att uppfylla hennes dröm att bli modell. Filmen bör-
jar i en gammal industrilokal i Hudiksvall och slutar på modemässan i New York. 
 

On 11/3 kl 14.00 Parasit, Oscar-, Guldpalm-, Golden Globe- och Guld- 
                                  Baggevinnare 
Ki-teak och hans familj nästlar sig in hos den rika familjen Park. En färgsprakande familje-
saga, lika omtumlande som träffsäker. 
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_____________________  The End ________________________ 
 


