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Bästa SPF:are!     Vecka 12 2020 
 

 
Ordförande Elisabeth är i Costa Rica och har lyckats skicka över en 
bild via ett knackigt nät. Jag, Håkan, är på Gran Canaria med bättre 
förbindelser med omvärlden. Så det blir lite semesterbilder till att 
börja med. Trots att Coronaviruset verkar ha minskat turismen en 
del är det tydligt att vi seniorer, från många olika länder, gärna åker 
hit för sol, bad och promenader. 
 
Coronaviruset har stökat till en del för våra planerade aktiviteter: ba-
lans- och styrketräningarna är t v inställda, och polismuseet har ställt 
in visningen av polisens fordon 17/3. 
 
Annat som påverkas hemma i Sverige vet ni säkert mer om än jag. 
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Felet med hemsidesverktyget är troligen lokaliserat, men ännu inte 
avhjälpt. 
 
Aktuellt (se programbladet för mer info om aktiviteterna): 
 
Må 16/3 kl 11.15 Styrke- och balansträning inställt t v 
 
Ti 17/3 kl 10.00 Polisens fordonsamling inställt 
 
Ti 17/3 kl 11.00 Bowling, Heron City 
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Ti 17/3 kl 13.00 Motionsdans, Segersjö Folkets Hus 
 
Ti 17/3 kl 19.00  Yogakurs senior i Kassmyraskolans gymnastiksal 

On 18/3 kl 10.00 Onsdagsvandring: "Vi tar buss nr 715 från Tumba C kl. 
9.55. Avstigning hållplats Vattravägen, där väntar Lilian 
som leder vandringen. Vi går utmed Uttran sjön, förbi ett 
utegym och avslutar med lunch på Bistro Bar i Rönninge 
Centrum. Väl mött hälsar Marianne." 

On 19/3 kl 10.00 Hälsacirkel, Seniorhuset 
 
To 19/3 kl 09.30  Klassisk musik, jazz m m i Vuxenskolans lokaler i 

Broängsgården, Falkvägen 42 i Tumba. 
 
To 19/3 kl 11.00 Teckna med höger hjärnhalva, Seniorhuset 
 
To 19/3 kl 11.00 Styrke- och balansträning inställt tv 
 
To 19/3 kl 16.00 PUB, PRO ansvarar. Musik med Två Flis. 
 
To 26/3 kl 14.00 Judiska museet, STF Botvid anordnar, 200 kr för icke 

medlemmar. Anmälan senast 19/3 till Monica Erlands-
son, 070-368 92 22. 

 
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. 

 
 
Glöm inte: 
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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: 
 
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 

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

To 26/3 kl 12.00 En rolig timme, Lunchteater,Tumbascenen, 225 kr 
Mycket skratt och humor i en rolig timme 
Möt Sveriges nya komikerpar Malin Appeltofft och Birgita Klepke.”En rolig timme” är en 
stand up om det faktum att ett gott skratt faktiskt förlänger livet – på riktigt! Malin Appeltofft 
skojar om allt som kan gå fel i livet och om det komiska i vår turbulenta värld. Om de gifta  
parens oglamorösa vardag, att bli äldre och att som kvinna ta plats i det offentliga rummet.  
Birgita Klepke är journalisten som vid 60 års ålder insåg att svensk stand up behövde just  
henne. Hon intar scenen med med power och pondus. 

 
Sö 29/3 kl 18.00 Selmas samlade vrede, Segersjö Folkets Hus, Viktoria-

salen, 200 kr 
Högaktuell monolog om Selma Lagerlöf. Arg, rolig och berörande. 
Här gestaltar Görel Crona Selma Lagerlöf med en ny och rykande aktuell text av Margareta  
Skantze om Sveriges modernaste kvinna. 
 

 
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: 
 
 

 
Film Tumbascenen: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår från kl 13.00. 
 
Lö 14/3 kl 13.00 Framåt 
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. 

 
Sö 15/3 kl 17.00 Catwalk 
Filmen ”Catwalk” börjar med att Emma Örtlund, som har en funktionsnedsättning, skriver ett brev till 

Pär Johansson, grundaren av Glada Hudik-teatern. Hon ber honom om hjälp att uppfylla hennes livs 

dröm att bli modell. Pär berörs av hennes önskan att få synas och antar utmaningen. Tillsammans med 

Glada Hudik-teatern, en grupp intressanta karaktärer som vanligtvis inte syns i modevärlden, startar 

de en spännande och omtumlande resa för att uppfylla Emmas dröm om att stå i rampljuset. Med sin 

unika historia och personlighet sprider de en glädje och skönhet som känns äkta och inspirerar oss alla. 

De visar att det finns fler sätt att uttrycka sig på och att rädslor för olikheter kan övergå till förståelse 

och vänskap. Filmen ”Catwalk” vill på ett charmigt och tankeväckande sätt göra det lättare för världen 

att förstå och respektera dessa underbara människor. Det är deras tur att få skina! 

Filmen börjar i en gammal industrilokal i Hudiksvall och slutar på modeveckan i New York.  

 

http://www.folketshustumba.se/
https://hallundafolketshus.se/
https://hallundafolketshus.se/
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Sö 15/3 kl 19.00 Sanningen 
Må 16/3 kl 14.00 Dito (cafébio) 
Fabienne, en legendarisk och smått självcentrerad fransk filmstjärna, ska precis ge ut sin 
självbiografi. Något skeptisk flyger hennes dotter, tillsammans med man och barn, in från 
New York till barndomshemmet i Paris för att fira moderns utgivning. De har inte setts på 
länge och återföreningen mellan mor och dotter övergår snabbt till konfrontation. 
 

Ti 24/3 kl 14.00 The Peanut Butter Falcon (cafébio) 
On 25/3 kl 19.00 Dito 
Filmen handlar om Zak som är en 22-årig kille med Downs syndrom. Hans största dröm är 
att bli en professionell wrestler, och att få gå i skola hos sin stora hjälte The Salt Water 
Redneck. För att förverkliga sin dröm rymmer han en natt från sitt särskilda boende. På vägen 
träffar han Tyler, en tjuv och fiskare. Tillsammans med Eleanor (Zaks vårdare från det sär-
skilda boendet), som följt efter Zac fortsätter de tre att hitta wrestlingskolan. 
 

Ti 24/3 kl 19.00 Spring Uje spring 
On 25/3 kl 14.00 Dito (cafébio) 
Uje Brandelius självbiografiska berättelse vävs ihop med popmusik om livet och vardagen. 
Det är när livet tar vändningar du inte kunde fantisera om som frågan ställs på sin spets: vad 
är det som är värt nåt? Uje Brandelius och hans familj spelar sig själva i en film som utspelar 
sig under ett par sommarveckor i stockholmsförorten Bredäng. 
Henrik Schyffert regidebuterar med varm komedi om att hantera livets mer oväntade vänd-
ningar. 
 

 

Film Hallunda Folkets Hus visar också cafébio, alltså med fika från 13.00,  
Filmen börjar 14.00, för 100 kr. 
 
Ti 17/3 kl 14.00 Emma 
Emma är en brittisk romantisk dramafilm från 2020. Filmen är regisserad av Autumn de 
Wilde, med manus skrivet av Eleanor Catton. Den är baserad på Jane Austens ro-
man Emma från 1816.  
Filmens handling utspelar sig i England under 1800-talet. Emma Woodhouse, en välme-
nande men självisk rikemansdotter, leker äktenskapsmäklare och försöker tota ihop par sin 
omgivning utan att tänka på vilka konsekvenser det kan få för hennes omgivning. 
 

Ti 24/3 kl 4.00 Spring Uje spring 
Uje Brandelius självbiografiska berättelse vävs ihop med popmusik om livet och vardagen. 
Det är när livet tar vändningar du inte kunde fantisera om som frågan ställs på sin spets: vad 
är det som är värt nåt? Uje Brandelius och hans familj spelar sig själva i en film som utspelar 
sig under ett par sommarveckor i stockholmsförorten Bredäng. 
Henrik Schyffert regidebuterar med varm komedi om att hantera livets mer oväntade vänd-
ningar. 

_____________________  The End ________________________ 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fribrottning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romantikfilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dramafilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_2020
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Autumn_de_Wilde&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Autumn_de_Wilde&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Catton
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emma_(roman)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litteratur%C3%A5ret_1816

