
  

    
      
 

Botkyrka     
       Vecka 12 2019 

 

 
Bästa SPF:are! 
 

Det finns många historiskt värdefulla platser i Botkyrka. Bilderna ovan togs 
den 15 mars vid en av dem. Vilken? Svar kommer nästa vecka. 
 

Aktuellt: 
 
19/3 kl 13.00 Motionsdans i Segersjö Folkets hus. Kostnad 120 kr. 
   Kaffe ingår, medtag eget bröd. Motionsdansen brukar  
   locka ett hundratal personer varje gång. Kontaktperson:  
   Gunhild Jonsson, tel 070-725 3650. 
 

20/3 kl 09.50 "Tag pendeltåget kl 09.59 från Tumba station, där väntar 
Gudrun Holmgren. Byte vid Odenplan till pendeltåg mot 
Kungsängen kl 10.34. Avstigning i Sundbyberg. Vi vand-
rar genom Lilla Alby och längs Bällstaån till Maraboupar-
ken där vi äter på restaurangen som finns där. Det finns 
även en konsthall som är gratis om någon vill besöka 
den. Vi går tillbaka via strandpromenaden på andra sidan 

ån. Väl mött hälsar Marianne". 

 



25/3 kl 13.00 Månadsmöte med information och underhållning. För den 
senare står Egons kvartett, ett glatt och genommusika-
liskt gäng från Gävle. 

 
28/3 kl 16.00 PUB-träff i Seniorhuset. Denna gång ansvarar PRO för  

programmet.  
 
29/3 kl 14.00 Bioträffen visar Den 12:e mannen, ett norskt drama om 

Jan Baalsrud, den ende överlevande i en grupp av 12 
motståndsmän som år 1943 upptäcktes och krossades 
av tyskarna. Jan Baalsrud blev en symbol för det norska 
motståndet. Filmen har verklighetsbakgrund. 

 

 
"Vi var 12 st tappra som trotsade 
vädrets makter i onsdags när vi 
gick i Tullinge. Bilden är tagen 
från den nya järnvägsbron.  
 
Mycket lärorik och intressant 
vandring." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nytt:  
 
4/4  Hollandsresan startar 

11/4 kl 16.00 Återträff för nya medlemmar samt nya medlemmar som  
   inte kunde vara med förra gången. Plats: Seniorhuset,   
   Tumba. Inbjudan har gått ut till berörda. Kontaktperson:  



   Saga Andersson, 070-870 66 54, eller  
   anderssonsaga@outlook.com 
 
14/4 kl 15.00 Nova Cantica har vårkonsert i Rönninge Folkets Hus. 

Mer information kommer i ett senare veckobrev. 
 

29/4 kl 13.30 Extra programpunkt vid månadsträffen: Ögonläkare Anna 
Kullenberg informerar och svarar på frågor om gula 
fläcken. 

 
15/5 kl 12.00  Vårlunch! Plats: Restaurang Novisen, Tumba  
   gymnasium. Vi återkommer med uppgifter om bokning  
   och pris inom kort. 
 
Övrigt: 
 
Den 20 mars sammanträder KPR, kommunala pensionsrådet. Vi ser med 
spänning fram mot att få svar på vår fråga om vad kommunen egentligen 
menar med att man utlovar bostadsgaranti för alla över 70. 
 
KPR är en viktig kanal för oss seniorer för att få fram våra önskemål och krav. 
Vi kan också komma med tips till förbättringar. Du som har idéer om vad 
kommunen kan göra för oss – eller vi för den – hör av dig! 
 

SPF Botkyrkas studiecirklar 
  

Ny studiecirkel i vår 
Vår förening har nu startat en ny studiecirkel där deltagarna läser om kvinnors 
historia. En studieplan har tagits fram av gruppen tillsammans och en grupp-
medlem kommer löpande fylla i en närvarolista med deltagarnas namn och 
personnummer, en uppgift som inte är alltför betungande. Tack vare att vi är 
SPF-medlemmar får vi ett bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan som vi 
kan använda som ekonomisk hjälp till inköp av litteratur eller till kaffe och bröd 
i fikapausen. 
  
Många studiecirklar önskas 
 
I SPF Botkyrka vill vi ha många studiecirklar. Om tre personer sätter upp ett 
mål samt tar fram en studieplan som syftar till att deltagarna ska lära sig något 
tillsammans, räknas detta som en studiecirkel. När deltagarna träffas regel-
bundet runt ett gemensamt intresse blir gemenskapen stark. En studiecirkel är 
också ett utmärkt sätt att knyta nya kontakter, byta erfarenheter och dela re-
flektioner. Här finns även utrymme för skratt och skämt. 
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Krav för ekonomiskt stöd till studiecirkel 
 
Som framgår av texten ovan, samarbetar SPF med Studieförbundet Vuxens-
kolan som ger ett ekonomiskt stöd till vår förening om vi uppfyller följande; 
  
    +    minst 3 deltagare inklusive cirkelledaren (max 12 deltagare) 
    +   minst 3 sammankomster 
    +   minst 9 studietimmar (en studietimme = 45 minuter) 
 
Cirkelledaren ansvarar för redovisning till Studieförbundet Vuxenskolan. 
  
Hjälp med start 
 
Vill du lära dig mer i något specifikt ämne? Vill du träffa människor som har 
samma intresse som du? Använd vårt veckobrev och efterlys kompisar. Ta 
kontakt med Håkan Thunberg, som är redaktör för vårt veckoblad, 073-962 03 
34 eller skicka mail till hakan-thunberg@tele2.se. 
  
Ta gärna kontakt med mig om du vill få hjälp att starta en cirkel. 
  
Elsie Astridsdotter (elsie.astrids@comhem.se) 
Studieombud 
073-329 29 91 

 
Lite repetition från förra veckan: 
 
MUSIK med Botkyrka symfoniorkester 
 
SÖNDAG 17 MARS kl 17.00 i Tumba Kyrka, Prästgårdsvägen 
Operakonsert med Botkyrka symfoniorkester och solister från Stockholms 
Operastudio. Pärlor från operor av bl.a. Mozart, Rossini, Massenet och 
Gounot. Dirigent Carl-Otto Erasmie. www.botkyrka.symfoniorkester.se/.  
Pris: 120 kr. 
 
Mer MUSIK av annat slag: 
”Torsdag 28/3 spelar vi på Koordinaten i Oxelösund kl 19.00 
2 set med tradjazzlåtar som blev populära på 1950 - 60 talet 
Entré kr 150.-.  
Biljetter kan köpas i Oxelösund på Koordinaten och i Nyköping på Turistbyrån, 
Culturum och Rosvalla. 
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Läs även om konserten på www.visitoxelosund.se. Där man också kan köpa 
biljett. Om Ni vill höra oss redan nu kan Ni Skriva Arne Ericson Hot Six på 
Google eller Youtube så dyker vi upp med ljud och bild. 
 
Om Ni vill långtidsplanera så kan vi berätta att vi spelar sommarjazz i  

Nävekvarns Folketspark lördag 27/7 kl 19.00  

Jazzhälsningar från 

ALLA MUSIKANTERNA I HOT SIX 

070-2821172   

naericson41@gmail.com” 

 
 
Stockholmsdistriktet lockar med några resor under hösten, men i närtid 
finns: 
 
27/3 kl 14.00 Vikingaliv, Drakskeppens framfart, för info klicka här. 
 
14/3 kl 19.00 Träffpunkt Berwaldhallen, Alfvén, Sibelius & Schnelzer. 
  Mer info här. 
 
Botkyrka Riksteaterförening visar under mars månad: 
 
19/3 kl 19.00 Svante möter Beppe Wolgers på Tumbascenen 
 
21/3 kl 12.00 Franska kort, soppteater i Tumbascenens Café Garbo 
 
24/3 kl 18.00 Säg Algots det räcker i Segersjö Folkets Hus 
 
7/4   kl 15.00 Greta Olsson, Jazzens Grand Old Lady i Segersjö 

Folkets Hus 
 
14/4 kl 18.00 Best of Opera med Divine på Tumbascenen 
 
Riksteaterföreningens hemsida hittar du här. 
 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
gm  

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
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