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Bästa SPF:are! 
 

Vår ordförande Elisabeth har rest långt bort och lämnat veckobladet i min 
(Håkan) hand denna vecka. Jag inleder med en bild från operakonserten som 
hölls i Tumba kyrka nu i söndags. Elva fantastiskt duktiga elever från 
Stockholms Operastudio ackompanjerades av Botkyrka Symfoniorkester. 
 
Bilderna i förra veckans veckobrev är från Tumba Bruk, det var kanske inte så 
svårt. 
 

Aktuellt: 
 
25/3 kl 13.00 Månadsmöte med information och underhållning. För 

den senare står Egons kvartett, ett glatt och genom-



musikaliskt gäng från Gävle, som besökt oss ett par 
gånger tidigare. 

 
25/3 OBS! Balansträningen inställd p g a krock med 

månadsmötet. 

27/3 kl 09.45 Onsdagsvandring: "Vi träffas kl 09.45 i Tumba utanför 
ingången till pendeltågets biljettkassa, där väntar Ing-Britt 
Karlsson och Karin Ståhlberg, som leder vandringen. Vi 
går till Segersjö, Uttrans Sjukhus och Tumba Bruk. Lunch 
äts på Corniche Club i Tumba centrum. Väl mött hälsar 
Marianne". 

28/3 kl 16.00 PUB-träff i Seniorhuset. Denna gång ansvarar PRO för  
programmet. ”Kerstin Rydberg Lindström från Centrum-
kyrkan i Tumba (Equmeniakyrkan) berättar om det arbete 
som görs i församlingen för människorna i republikerna i 
Kongo! Varmt välkommen!” 

 
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. 

 

2/4   kl 13.00 Motionsdans i Segersjö Folkets Hus, 120 kr.  
 
4/4  Hollandsresan startar 

11/4 kl 16.00 Återträff för nya medlemmar samt nya medlemmar 
   som inte kunde vara med förra gången. Plats: Senior- 

huset, 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. 

 
9/5   kl  Vin- och ostprovning i Seniorhuset, Saga Andersson 

berättar mer på månadsmötet 25/3. Ledare skall vara 
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Karin Dierks-Eckardt från SPF Björkhagen-Hammarby-
höjden. Pris: 250 kr/person. 

 
15/5 kl 12.00  Vårlunch! Plats: Restaurang Novisen, Tumba  
   gymnasium. Ingegerd informerar på månadsmötet 25/3. 
 
 

 
 
Rekord igen - 24 st. varav 4 
nya - som gick 4,3 km i 
Sundbyberg med inslag av 
både natur och kultur. Bilden är 
tagen utanför Marabous fabrik. 
 
Och vitsippor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SPF Botkyrkas studiecirklar 
  

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. 
  
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 

 
 
Repetition och en del nytt: 
 

 
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 
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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. 
 
Via mejl fick vi nyligen teatererbjudanden till: 
 
24/3 kl 12.00, 15.00 Pippi på de sju haven på Intiman 
 
26/3 kl  Tiggarna på Teater Giljotin 
 
27/3 kl  Tiggarna på Teater Giljotin 
 
31/3 kl 12.00, 15.00 Pippi på de sju haven på Intiman 
 
2/4   kl 13.00 Linje Lusta på Dramatens lilla scen 
 
13/4 kl   Tiggarna på Teater Giljotin 
 
3/5   kl  Tiggarna på Teater Giljotin 
 
9/5   kl 13.00 Linje Lusta på Dramatens lilla scen 
 
T o m 27/4 Människans hemlighet på Playhouse Teater 
 
 
 
Botkyrka Riksteaterförening visar under mars och april: 
 
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 
 
18/4 kl 19.00 Nationalparken i Hallunda Folkets Hus 

mailto:naericson41@gmail.com
mailto:naericson41@gmail.com
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/temtemavisning-vikinga-liv-vt-19.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/temtemavisning-vikinga-liv-vt-19.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3


 
24/4 kl 12.00 4 Gubbs i Tumbascenens Café Garbo 
 
28/4 kl 18.00 Sällskapsrummet i Hallunda Folkets Hus 
 
Riksteaterföreningens hemsida hittar du här. 
 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
gm  

Håkan Thunberg, redaktör 
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