
  

    
      
 

Botkyrka     
       Vecka 14 2019 

 

 
Än ligger isen på sjön, men blommorna börjar spira i trädgården. 

 
Bästa SPF:are! 
 

Vår ordförande Elisabeth är fortfarande bortrest, så månadsmötet i måndags 
leddes av Anders Magnusson som informerade om vad som är på gång, t ex 
Vårdpatrullen (Digitala Distriktsbladet ger följande länk till en tidig rapport). 
Ingegerd berättade om vårlunchen, Saga om den ost- och vinprovning som 
planeras (se annons/affisch sist i bladet), och Birgit om Enköpingsresan i 
sommar. Kurt Lundström informerade om resan till Vuollerim 17 – 21/7 som 
ordnas av SPF Huddinge. Egons Kvartett underhöll oss för tredje gången med 
skönsång (en del lite skabrösa visor) och mer eller mindre rumsrena historier. 
Mycket uppskattat! 
 
Rättelse: Vitsipporna i förra veckans veckobrev var förstås snödroppar! 
 
Bortglömt: Någon glömde två böcker på månadsmötet, återfås mot 
beskrivning. Kontakta Saga (kontaktinfo, se 11/4 nedan). 
 

Aktuellt: 
 
1/4 Sista dagen för anmälan till resan till Vuollerim. Pris 

12.695:-, anmälan till Eva Andersson, SPF Huddinge, 
evaandersson07@yahoo.se eller 070-658 51 35. 

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

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/rapport-vardpatrullen.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
mailto:evaandersson07@yahoo.se


3/4 kl 09.45 Onsdagsvandring: "Vi tar buss 716 mot Bremora kl 9.54 
från Tumba busstation, där väntar Lisbeth Collin som le-
der vandringen. Vi stiger av på hållplats Bergudden kl 
10.04. Vandringen går runt i Vårsta och förbi Brosjön. Vi 
äter lunch på restaurangen Lilla Vårsta. Väl mött hälsar 
Marianne". 

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 

 
29/4 kl 13.30 Extra programpunkt vid månadsträffen: Ögonläkare Anna 

Kullenberg informerar och svarar på frågor om gula 
fläcken. 

 
9/5   kl 14.00 Vin- och ostprovning i Seniorhuset. Ledare är Karin 

Dierks-Eckardt från SPF Björkhagen-Hammarby-höjden. 
Pris: 250 kr/person. 

 
15/5 kl 12.00  Vårlunch! Plats: Restaurang Novisen, Tumba  

gymnasium. 120:-/person, lättöl 20:-, vin eller starköl 35:-. 
Fullbokat! 

 

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 

mailto:anderssonsaga@outlook.com


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 

 
 
Några vårbilder från Onsdagsvandrarna, som denna gång vandrat 5,8 km i 
Tumba, fint vårväder med inslag av både kultur och natur. Skulpturen är av 
Bengt Lindström. 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:hakan-thunberg@tele2.se
mailto:elsie.astrids@comhem.se


Repetition och en del nytt: 
 
14/4 kl 15.00 ”Kören Nova Cantica har vårkonsert i Rönninge Folkets 

Hus. Vi kommer att framföra ett antal gamla fina 
"Evergreens". Förra årets konsert "Feelings of Jazz" drog 
många SPF:are och vi tror och hoppas att årets musikval 
också skulle passa oss SPF:are (vi är rätt många i kören 
också).” Mer i nästa veckobrev. 

 
 

 
Arne Ericson Hot SIx 
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” 

 
 
Stockholmsdistriktets resor: 
 
27 – 29 maj Kryssning till Höga Kusten och Härnösand med Birka 

Cruises. Pris från 2.685:-, kontakta 08-24 15 25. 
 
5 – 8 juni  Kulturhelg i våriga Tallinn i samarbete med Tallink: 

La Traviata på nationaloperan Estonia och Konrad Mägis 
konst på konstmuseet KUMU. Prisex: 2.825:-. 12 platser 
kvar (25/3). Kontakta senioransvarig på Tallink, 08-666 
33 33. 
 

http://www.visitoxelosund.se/
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15 – 23 september Minnesota, medlemsresa i Vilhelm Mobergs och 
Utvandrarnas fotspår i samarbete med CK:s Resor. Pris 
27.985:-, kontakta christer@cksresor.se eller 044-
209 090. 

 
31 okt – 12 nov Borneo och Singapore i samarbete med Lotus Travel, 

resan skall vara strapatsfri. Pris 29.950:-, mer info här. 
 
10 nov – 1 dec Sicilien - Långtidssemester vid havet i mysiga Cefalù 

med ReseSkaparna. Pris 18.950:-, mer info och 
anmälan här.  
29 april kl 10 – 11.30 blir det en informationsträff om 
resan på Stockholmsdistriktets kansli, Torsgatan 37. 
Anmälan till den: ReseSkaparna, 08 – 94 40 40, 
info@reseskaparna.se. 

 
Stockholmsdistriktet på närmre håll: 
 
2/4   kl 13.00 Linje Lusta på Dramatens lilla scen, se här. 
 
11/4  Naturhistoriska riksmuseet (ingen info). 
 
13/4 kl   Tiggarna på Teater Giljotin, se här. 
 
15/4 kl 13 - 16 Seminarium ”Våldet går inte i pension” Ett seminarium 

om våld mot äldre i nära relationer! Vad vet vi egentligen 
om förekomsten av våld bland äldre? Finns det forskning 
och kunskap? 
Kom och lyssna på representanter från bland annat NCK 
(Nationell Centrum för kvinnofrid), Äldrecentrum och 
Äldreförvaltningen i Stockholm som ger oss kunskap och 
information om dessa svåra frågor. 
För alla intresserade medlemmar. 
ABF-huset, Sveavägen 41 
Anmälan till: info@spfstockholm.se  

 

17/4 kl 14.00 Vikingaliv – Bland valkyrior och husfruar Pris 120:- 
vilket inkluderar en tur med Ragnfrids Saga. Anmälan till  
info@spfstockholm.se, eller 08-720 77 30. Vikingaliv hitt-
tas på Djurgårdsvägen 48, nära Liljevalchs och Gröna 
Lund. 

 

25/4 kl 13 – 14.30 Mötesplats Tekniska Museet (ingen mer info). 
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3/5   kl  Tiggarna på Teater Giljotin, se här. 
 
9/5   kl 13.00 Linje Lusta på Dramatens lilla scen, se här. 
 
T o m 27/4 Människans hemlighet på Playhouse Teater, se här. 
 
 
Botkyrka Riksteaterförening visar under april: 
 
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 
 
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. 
 
Önskas: Vi vill att såväl veckobrevet som hemsidan skall vara intressanta och 
läsvärda, och ser mer än gärna att även andra än styrelsen och onsdags-
vandrarna kommer med bidrag. Bilder och korta beskrivningar av något ni varit 
med om, t ex på våra resor och andra aktiviteter, eller något ni vill tipsa om. 
Korta snuttar hamnar i v-bladet, längre bidrag som Reportage på hemsidan 
(med länk från v-bladet). Självklart tar vi även gärna emot förslag på nya 
aktiviteter inför hösten, eller tidigare! Skicka som mejl till Hakan-
Thunberg@tele2.se, eller SMS/MMS till 073-962 03 34. 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
gm  

Håkan Thunberg, redaktör 
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INBJUDAN TILL VÅRA MEDLEMMAR 
VIN- OCH OSTPROVNING 

 
Vi testar fyra röda viner med en gemensam nämnare med Systembolagets 
expertbedömning. Provningsprotokoll utdelas. 
Liten tävling med priser. Därefter ”ostskola” med ostbuffé och kex. 
Kom och lär litet mer om vin och våra ostfamiljer! 
Ledare: Karin Dierks-Eckardt, SPF Björkhagen-Hammarbyhöjden 
 
Torsdagen den 9 maj 2019, kl 14.00, Seniorhuset, Gröndalsvägen 2, 
i Tumba 
Anmälan senast den 25 april 2019 till Saga Andersson, 0708-706654, 
mail: anderssonsaga@outlook.com. Anmälan är bindande. 
Kronor 250 betalas senast den 29 april till vårt plusgiro: 61 95 73-9 
 
Välkomna! 
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