
  

    
      
 

Botkyrka     
       Vecka 15 2019 

 

 

 
Bästa SPF:are! 
 

Efter ett par veckor på breddgrader där det alltid är minst 25 grader varmt 
känns det bra att komma hem och få uppleva hur årstiderna växlar. 
 
Den närmaste veckan är ganska lugn för oss SPF:are, även om studiecirklar  
och friskvårdsaktiviteter pågår som vanligt. 
 
Aktuellt: 
 
8/4 Balansträning sista gången för balansträning/ 

styrketräning och fallandeteknik denna termin. 
Detta blev mycket populärt så fortsättning följer i höst. 

  
Om du är intresserad och känner att du behöver bättra 
på din balans så finns det en prova-pådag torsdagen 
den 11 april kl 11-12 i träningshallen, Storvreten. 
Föranmälan gör du till kerstinnyberg48@gmail.com. 
Begränsat antal deltagare. 

 
10/4 Onsdagsvandringen: "Vi åker pendeltåg från Tumba kl 

9.59, från Tullinge kl 10.03. Vi sitter längst bak i tåget. 
Inger Mallander leder vandringen. Avstigning vid 
Stockholm Södra. Vi ska promenera i Tantolunden och 
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Reimersholme. Lunch vid Hornstull på Restaurang Klang. 
Väl mött hälsar Marianne" 

 
11/4  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, men eftersom det är över en månad kvar till 
sittningen finns det en möjlighet att ställa sig som reserv. 
Mycket kan hända på en månad. Så tveka inte utan hör 
av dig till Ingegerd Johansson 070 446 48 06 eller 
ingegerd.johansson.99@gmail.com. 
 

I SPF Grödinges veckoblad framgår det att Yogan i Tullinge fortsätter och att 
det går att prova på för 100 kr. Kontakta Berit Åsberg 070-530 49 19, SPF 
Grödinge, för information. 
 
Stora Coop i Tumba har ju öppnat, på övervåningen ska en tennishall öppnas, 
där bör finnas möjlighet för den tennissugne att boka tider. 
 
Och för den golfintresserade är Järnbanan på Botkyrka GK, Högantorps-
banan på Salem GK, och Grödinge GCs tre banor öppna, även om 18-hålarna 
på Botkyrka, Salem och Viksberg fortfarande är stängda. 
 

SPF Botkyrkas studiecirklar 
  

Hjälp med start 
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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 

 
 

 "Vi var 22 st . som 
promenerade 5 km 
runt Vårsta och förbi 
Vårsjön i härligt vår-
väder. Bilden är 
framför det nya hög-
huset i Vårsta cent-
rum där vi även åt 
lunch" 

 
 
 
 
 
 

 
 
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).”  
Längst ner i veckobrevet hittar ni deras affisch och en 
presentation av kör med mera 
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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. 
 

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. 

 
SPF Grödinge har hittat ytterligare ett par resor på Stockholmsdistriktet som 
jag (Håkan) inte hittar nu: 
 
30 juni, 2 och 4 juli gör Cinderella kryssningar till Visby, två nätter ombord och 
en dag iland. Priset är 2.315:-/person efter seniorrabatt (100:-). Detta är under 
politikerveckan i Almedalen. Resan ordnas i samarbete mellan Björcks Resor 
och Viking Line. Kontakta Björcks Resor på 08-550 192 15 eller 
info@bjorcks.se och uppge koden Senior Visby vid bokning. 
 
Sent i oktober och i mitten på november finns kryssningar till Åbo under 
rubriken Upplev Kalevala på Åbo Svenska teater, detta i samarbete med 
Silja Line. Priserna ligger mellan 2.700 och 3.000 kr beroende på hytt. Vi 
återkommer med mer info i ett senare veckoblad.  
 

mailto:christer@cksresor.se
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Stockholmsdistriktet anordnar en rad temaprogram i samarbete med t ex 
olika museer i Stockholm: 
 
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. 

 

PÅ VIKINGALIV UPPLEVER DU LIVET PÅ VIKINGATIDEN 

I den interaktiva utställningen väljer du själv de ämnen som intresserar dig mest. I 

vikingafärden Ragnfrids Saga får du följa med på en dramatisk resa genom 

vikingatiden. Ragnfrids man Harald har satt familjen i en svår ekonomisk situation och 

måste ge sig iväg på vikingatåg. Kommer han lyckas att rädda gård och ära? På 

Vikingaliv finns även restaurang Glöd med en fantastisk utsikt över Wasahamnen och 

en skattkammare till museibutik med såväl egendesignade souvenirer som helt unika 

föremål. 

 

Onsdag 17 april kl. 14:00: 

Tora Andersson, utbildad arkeolog, runolog och guide: ”BLAND VALKYRIOR OCH 

HUSFRUAR”   

Kostnad: 120 kr/pers (i priset ingår en tur med Ragnfrids Saga) Emma van Eelen, 

utbildad osteoarkeolog, runolog och guide; 

 

Anmälan: info@spfstockholm.se tel. 08-720 77 30. Antalet platser är begränsade, 

anmälan är bindande. Adress: Djurgårdsvägen.48, Stockholm Hitta hit: Spårvagn 7 - 
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station Liljevalchs/Gröna Lund. Buss 67 - station Liljevalchs/Gröna Lund. Eller ta 

Djurgårdsfärjan till Allmänna Gränd. 

 

Även Tekniska museet, Folkens museum och Naturhistoriska museet är 
engagerade. Läs mer på Stockholmsdistriktets hemsida, 

www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/ 

 

 
25/4 kl 13 – 14.30 Mötesplats Tekniska Museet (ingen mer info). 
 
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. 
 
Till sist ett viktigt meddelande: 

EU PÅVERKAR DITT LIV i Botkyrka  
Tycker du att miljön, klimatet, demokrati, mänskliga rättigheter eller ekonomi är 
viktiga frågor? Vill du påverka vilka som ska bestämma i EU:s riksdag? Rösta i 
EU-valet! 
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. 
Du får ett röstkort i brevlådan senast den 8 maj och där står vilken vallokal du 
ska gå till. Du kan också förtidsrösta redan från 8 maj på olika platser i Botkyrka:  

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/tiggarna_erbjudande_spf.pdf
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/linje-lusta-pa-dramaten_-erbjudande.pdf
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/infoblad-manniskans-hemlighet-spf-med-kampanjkod.pdf
http://www.botkyrka.riksteatern.se/


Medborgarkontoren i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge och Tumba. Mötesplats 
Grödinge i Vårsta. Mobila röstningslokaler kommer finnas på centrala platser i 
Botkyrka.  
 
Mer information finns på botkyrka.se/euval 
 

Viktigt att du röstar! 
 

 

Skrolla neråt så hittar ni infon om ost- och vinprovningen, och Nova Cantica. 
 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
gm  

Elisabeth Bäckman, ordförande, och 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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KONSERT i RÖNNINGE FOLKETS HUS 

Söndagen den 14/4 2019 KL 15.00 
 

MED KÖREN 

  
Dirigent Helena Gautier 

   Gästmusiker 

ERIK PERSSONS KVARTETT 
 

 

 

VÄLKOMMEN! 
Entré 150 kronor (kontant/swish)  inkl kaffe/té och hembakat 

Under 18 år fri entré. 

Se vidare www.novaswe.blogspot.se 
 

 



 

 

 

NOVA CANTICA 

Kören bildades 1984 och har funnits i Tumba sedan dess. Vi sjunger allt ifrån svensk 

folkmusik, gospel, mjukpop och evergreens och nu ska vi sjunga en 

 hel del jazzlåtar tillsammans med Erik Perssons Kvartett i vår cafékonsert 

"EVERGREENS" i Rönninge Folkets Hus söndagen den 14 april kl. 15.00 

Kören har också en mycket duktig och kunnig dirigent/körledare/solist - 

Helena Gautier - sedan hösten 2011 

Varje valborgsmässoafton sjunger vi in Våren vid Vasastugan i Rönninge och på Lida 

Friluftsgård.  

Varje år ger vi också Adventskonserter inom kommunen oftast i Tumba kyrka. 

 

 

 

ERIK PERSSONS KVARTETT 

Erik Persson är en välkänd och etablerad saxofonist som sedan länge leder sitt band 

Jambalaya och har också tidigare spelat många år i Kustbandet. 

Pelle Larsson är en mycket uppskattad swing- och dixielandpianist och har i många år 

spelat i Jack Lidströms Hep Cats 

Krister Ohlsson har spelat trummor både i Kustbandet och Jambalaya och spelar ofta 

med Christer Fellers Imperial Band 

Ove Gustavsson är en mycket rutinerad basist och har bland annat kompat Cornelis 

Vreeswijk och spelat mycket i Swingsters och Jambalaya 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumba den 13/3 2019 ML 

 

presentation kör o musiker 
 


