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Bästa SPF:are                Vecka 12 2018 
 
 

 
 
Kallt men vackert! Så har det varit i helgen. Efter högmässa i Slotts-
kyrkan mötte jag (Kia) högvakten för vaktombyte och de såg riktigt, 
riktigt frusna ut.  
 
Onsdagsvandringen 
” -Onsdagen den 21 mars går tåget från Tullinge station 09.42 och 
från Tumba kl 09.46 mot Södertälje. Vi sitter i sista vagnen. Vand-
ring utefter kanalen mot Astra. Vi äter på ett café. Gudrun håller i 
vandringen. 
Väl mött!  
Birgit” 
 
Vi håller tummarna att den kalla vinden har gett sig till onsdagen. 
 
Fredag den 23 mars klockan 14.00 biodags 
Glöm inte den fina, intressanta och tankeväckande filmen på Tum-
bascenen: 
A United Kingdom. Se sid 17 i programmet 
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Måndag den 26 mars klockan 13.00 är det Månadsmöte 
Förbered er på svängig musik med kluriga texter. EGONS KVAR-
TETT från Gävle gästar oss igen och det är vi glada för!! 
 
Vi hintade förra veckobladet om ett besök på Scania museum. Här 
kommer mer information. 
 
Besöket är den 25 april, klockan 10.00 – ca 12.00 Platsen är 
Marcus Wallenberg-hallen, Scania, Södertälje. Museet som är gra-
tis är beläget inne på Scanias område nära centralkontoret. De kan 
inte tillhandahålla guide vid besöket. 
Efter besöket kan man fika eller äta lunch på Scanias restaurang 
alldeles nära museet. 
(Om det skulle komma storbesök eller annat nu ej planerat event, 
kan vi få flytta besöket med kort varsel) 
 
Det kan bli ett spännande besök även om det inte är så stort mu-
seum, gamla bilar… Det kostar inget att gå in på museet. 
 
Hur komma dit? 
Samåkning med egna bilar från Seniorhuset, Tumba klockan 09.15. 
Passagerare betalar 20 kronor direkt till bilföraren. 
 
Alternativt med några av dessa bussar till hållplatsen Scanias 
centralkontor: 
Buss 752 från Södertälje hamn 
Buss 753 från Östertälje station 
Buss 784-785 samt 789 från Södertälje centrum (central). 
 
Från hållplatsen till Marcus Wallenberg – hallen är det en promenad 
på 500 m. 
 
Anmälan:Ulf Wagenborg 070-268 94 15 / ulf.wagenborg@telia.com 

mailto:ulf.wagenborg@telia.com
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VAL 2018  
Ingen har väl kunnat undgå att märka att det ska bli val i år – den 9 
september. 
Det finns ca 2 miljoner personer över 65 år i Sverige i dag och det 
borde ge politikerna lite att tänka på. Det är många röster att hämta 
om man har en seniorvänlig politik. 
 
Vi ska naturligtvis ha en ordentlig politikerutfrågning av våra lokala 
partiföreträdare som får svara på våra frågor. 
 
Vi planerar detta evenemang till den 18 april klockan 14.00- 
16.00 
Med kaffe och smörgås från klockan 13.30 i Tumba Folkets Hus, 
Foajén. 
Ytterligare information kommer. 
 
Den 20 mars klockan 12.30 – 14.30 är det information och dis-
kussion om Apotekens nya roll. Inte minst den nya tekniken möj-
liggör att Apotekens roll och uppgifter förändras i snabb takt. I dag 
kan man få läkemedelsrådgivning, hjälp med livsstilsfrågor, enklare 
provtagningar m.m.  
Plats för seminariet: ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm. Sand-
lersalen. 
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt, men om du uteblir och inte med-
delar det debiteras du en kostnad på 100 kronor 
Anmälan: görs till distriktskansliet, e-post: info@spfstockholm.se  
eller via telefon: 08 720 77 30 
 
Nu på tisdag den 20 mars ska några ur styrelsen tillsammans med 
PRO och Senior Net samtala med kommunen om den ”Digitala klyf-
tan”. Det är många av oss seniorer som tycker att detta med datorer 
och E-tjänst och appar etc. är svårt och krångligt, många tycker att 
de hamnar utanför helt enkelt. 

mailto:info@spfstockholm.se
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Mötet på tisdag ska handla just om det. Hur kan vi hjälpa till och in-
formera, lära ut och underlätta? 
 
Vi återkommer med information om vad mötet kommit fram till. 
 
Friskvårdsaktiviteter 
På sidorna 8-10 finns exempel på olika friskvårdsaktiviteter. 
Kanske kan du hitta något som lockar till rörelse och trivsam sam-
varo. Det kommer ständigt nya forskarrön som belyser hur viktigt 
det är att vara i rörelse, att göra något för att hålla muskulaturen i 
gång. Det är minsann viktigt också för den mentala balansen. 
 
Visste du att det på Mötesplatsen i Tumba finns ett ”solrum” eller 
ett ljusrum. Man blir inte solbränd, men man får härlig ljusterapi 
och man får sitta med tårna i sand…! Tag med något gott att dricka. 
 

  
 
Dags snart? 
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KONSERT i RÖNNINGE FOLKETS HUS Sön-

dagen den 15/4 2018 KL 15.00  
  

MED KÖREN  

   

Dirigent/solist Helena Gautier  

        

Gästmusiker  

ERIK PERSSONS KVARTETT  
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VÄLKOMMEN!  

Entré 140 kronor (kontant/swish)  inkl kaffe/té och hembakat. Under 18 

år fri entré.  

Se vidare www.novaswe.blogspot.se  
 

 

NOVA CANTICA 

Kören bildades 1984 och har funnits i Tumba sedan dess. Vi sjunger allt ifrån svensk 

folkmusik, gospel, mjukpop och evergreens och nu ska vi sjunga en hel del jazzlåtar 

tillsammans med Erik Perssons Kvartett 

 i vår cafékonsert "FEELINGS OF JAZZ i Rönninge Folkets Hus  

söndagen den 15 april kl. 15.00  

Kören har också en mycket duktig och kunnig dirigent/körledare/solist -  

Helena Gautier - sedan hösten 2011 

Varje år sjunger vi in Våren vid Vasastugan i Rönninge och på Lida Friluftsgård. Varje 

år ger vi också Adventskonserter inom kommunen oftast i Tumba kyrka. 

 

 

ERIK PERSSONS KVARTETT 

Erik Persson är en välkänd och etablerad saxofonist som sedan länge leder sitt band 

Jambalaya och har också tidigare spelat många år i Kustbandet. 

Mikael Selander spelar gitarr och skriver arrangemang ofta i Django  

Rheinharts anda 

Hugo Rehman komp.gitarr  

Ove Gustavsson spelar kontrabas och har bland annat kompat Cornelis Vreeswijk och 

Tommy Koverhult 
 

 
 

Många hälsningar från  
styrelsen genom: Kia, Ingegerd, Elisabeth och Håkan 

http://www.novaswe.blogspot.se/

