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Bästa SPF:are!     Vecka 13 2020 
 
Ett kort veckobrev som helt går i Covid-19s tecken. Enligt Folkhälso-
myndighetens och SPF Seniorernas rekommendationer ställer vi in 
alla planerade aktiviteter, i första hand till 30 april. Vad som händer 
därefter beror på vad som beslutas på högre ort. Vi beklagar givetvis 
detta, men vi tillhör den stora riskgruppen och bör undvika person-
liga kontakter i den mån det går. 
 
Hur det går med jubileumsfesten 25 maj beror på vilka rekommen-
dationer som kommer att gälla i maj. 
 
Botkyrka Riksteaterförening ställer in alla föreställningar framöver. 
 
Hallunda Folkets Hus ställer in planerade aktiviteter, t ex matinébio. 
 
Tumbascenen fortsätter t v biovisningar, men rekommenderar till för-
siktighet, som att använda varannan sittplats. 
 
Felet med hemsidesverktyget är fortfarande inte avhjälpt, även om 
man verkar närma sig en lösning (tre veckor nu…). 
 
Det känns föga meningsfullt med Veckobreven under den kom-
mande perioden, men i den mån vi har något att rapportera kommer 
de ut. 
 
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. 
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• 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: 
 
 
 

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 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
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Som SPF-medlem får du biljett till scenpasspris (det som anges nedan). 
 
Föreställningar de närmsta veckorna, på hemsidan hittar du all info: 
 
Inställt 
 

 

 
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/ 
(Tumbascenen visar fortfarande film, men det är tveksamt om vi äldre bör gå på 
bio under Coronapandemin. Hallunda har valt att ställa in allt t o m april.) 
 
Opera och annat på bio: 
Konst: 
Må 23/3 kl 16.30 Salvador Dali – jakten efter odödlighet 115 kr 
Ett vackert porträtt av mästaren Salvador Dali och hans hustru Gaia. 

 
Balett: 
Sö 29/3 kl 16.00 Romeo och Julia inspelad föreställning från Bolsjoj i 

Moskva, 200 kr, fika i pausen ingår 
Ti 31/3 kl 133.30 Repris 
 

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

http://www.folketshustumba.se/
https://hallundafolketshus.se/
https://hallundafolketshus.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fribrottning
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Film Hallunda Folkets Hus visar också cafébio, alltså med fika från 13.00,  
Filmen börjar 14.00, för 100 kr. 
 
Inställt 

_____________________  The End ________________________ 
 


