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Bästa SPF:are!     Vecka 14 2020 
 

 
 

Nyss hemkommen från en fantastisk resa till Costa Rica kan er ord-
förande konstatera att vår seniortillvaro här hemma gått ned på un-
gefär samma tempo som sengångarna där borta. Det är bara att ge 
sig till tåls och konstatera att vi trots allt lever i ett land där vi har de 
bästa tänkbara förutsättningarna att ta oss genom coronakrisen nå-
gorlunda helskinnade. 
I vår förening ligger i stort sett all verksamhet nere. En cirkel pågår 
på distans: Teckna med höger hjärnhalva. Du som vill veta mer om 
hur man kan gå tillväga, kontakta Kerstin Risveden, kerstin.risve-
den@comhem.se 
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Om framtiden vet vi inte särskilt mycket än, t ex hur det blir med vår 
planerade jubileumsfest den 25 maj. Vi får vänta och se. 

 
Tills vidare: Ha tålamod, och gläds åt vårens ankomst! 
 
Hemsidesverktyget fungerar igen, utom för Härjedalen, så de se-
naste veckobreven har lagts in och aktiviteter uppdaterats (att allt är 
inställt t v). 
 
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: 
 
 
 

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! 
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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: 
 
Inställt tills vidare 
 
 

 
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: 
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 13.30 Repris 
 

 
Film Tumbascenen:  
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår från kl 13.00. 
 
Fr 3/4 kl 14.00 En officer och spion (cafébio) 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
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1894 skakas Frankrike av en av histori-
ens största rättsskandaler då den ju-
diske kaptenen Alfred Dreyfus döms mot 
sitt nekande för spioneri och landsförrä-
deri. Efter att Dreyfus deporterats till den 
ökända Djävulsön börjar officeren Geor-
ges Picquart nysta i fallet och kommer 
en fruktansvärd komplott på spåren. Om 
detta omstörtande fall, vida berömd som 
”Dreyfusaffären”, har det skrivits spaltmil 
under 125 år och nu har Oscarbelönade 
Roman Polanski gjort film om skandalen 
med likaledes Oscarbelönade Juan Du-
jardin (”The Artist”) i huvudrollen. Vid 
senaste Venedigfestivalen hyllades fil-
men enhälligt och erövrade Juryns Stora 
Pris. 
 
 

 

I övrigt verkar alla filmer skjutas till hösten. 
 

 

Film Hallunda Folkets Hus visar också cafébio, alltså med fika från 13.00,  
Filmen börjar 14.00, för 100 kr. 
 
Inställt tills vidare 

_____________________  The End ________________________ 
 


