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Bästa SPF:are!     Vecka 15 2020 
 

 

 

Mycket är annorlunda omkring oss nu, men våren avancerar som 
den alltid har gjort så här års. Tyvärr sätter coronakrisen stopp för 
det mesta av vår planerade verksamhet, ovisst för hur lång tid fram-
över: 

• Alla våra aktiviteter är inställda tills vidare.  

• Jubileumsfesten den 25 maj skjuts upp till hösten. Du som 
redan betalat anmälningsavgiften står kvar på deltagarlistan. 
Du som vill ha dina pengar tillbaka måste kontakta Jarl 
Johansson eller Saga Andersson och uppge ett kontonummer 
där de kan sätta in beloppet.  
Adress: jarl@percico.com Tel nr 070-755 32 55   
              anderssonsaga@outlook.com Tel nr 070-870 66 54 

• Du som bokat en resa med ReseSkaparna kommer att bli 
kontaktad av dem via den e-postadress du angett vid anmälan. 

mailto:jarl@percico.com
mailto:anderssonsaga@outlook.com
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Du kan kontakta dem via info@reseskaparna.se eller per 
telefon 08-94 40 40, men då får du vara beredd på telefonkö. 

• Vi utgår från att de aktiviteter vi erbjuder i samarbete med 
andra, t ex bowling, squaredance, bioträffen med flera, följer 
myndigheternas råd om begränsningar. Dessutom gäller ju 
generellt för alla 70-plussare att vi ska hålla oss hemma. 

 
Ingegerd och Saga går ut med följande:  ”Det finns ju många som 
sitter ensamma nu i dessa tider och kanske inte har någon att prata 
med. Då tänker vi, att de som känner för det kan få ringa till oss un-
der ett par timmar ex. måndag eftermiddag mellan 14.00 och 
16.00. Vi behöver inte göra det så märkvärdigt, vi skall inte fungera 
som någon kurator eller dylikt utan bara lite vardagsprat.” 
Ingegerd 070-446 48 06, Saga 070-870 66 54. 
 

Inom styrelsen trotsar vi olyckskorpar och domedagsprofeter och 
startar planeringen för hösten 2020. Som vanligt välkomnar vi för-
slag på nya aktiviteter. Kontakta elisabethbackman@outlook.com, 
anders.magnusson6@comhem.se eller någon annan i styrelsen. 

 
 

 

Även Tumbascenen har nu ställt in bioverksamheten, så den ”nedre” 
delen av veckobrevet faller bort. 
 
SeniorNet har skickat ut följande tips, men det finns naturligtvis mas-
sor av annat man kan hitta/titta på, museer finns världen över: Tate 
Gallery, Louvren, Prado för att bara ge några exempel. 

 

 

"Tips på vad man kan göra hemma från sin egen soffa" 

Det finns oändligt många listor med tips för coronatider hemma. 
Här är en av dem, från Senioruniversitetet Stockholm med Kun-
skaps- och kulturtips. 
Det är bara att tacka och ta del! 
 
Kulturtips; Senioruniversitetet 
 
Nationalmuseum 
Gå gärna in på Nationalmuseums webbplats 

 

mailto:info@reseskaparna.se
mailto:elisabethbackman@outlook.com
mailto:anders.magnusson6@comhem.se
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/1.link
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https://www.nationalmuseum.se/ 
 
Där finns mycket att ta del av, bland annat 6 000 högupplösta bilder 
av museets mest populära målningar finns för fri nedladdning på 
Wikimedia (adress en bit ner). 
 
Tumba bruksmuseum sänder live 
 
Delta i en livesänd visning av Tumba bruksmuseum – direkt från 
din egen soffa. 
 
Om du vill delta så anmäler du dig genom att mejla till 
info@tumbabruksmuseum.se 
 
Hur går det till? 
 
Du som har anmält dig får en inbjudan med en länk mejlad en 
timme innan visningen börjar. Det blir flera kortare visningar under 
den närmsta tiden. 
 
Vad handlar visningen om? 
 
Guiderna kommer att berätta om livet på bruket. Efter varje visning 
bjuder vi in till en kortare frågestund. 
 
Varmt välkommen! 
Hälsningar från personalen på Tumba bruksmuseum 
 
"Gå" på museum! 
 
Internetmuseum: Följ med på en resa genom svenska internethisto-
rien. https://www.internetmuseum.se/ 
 
Nationalmuseum: 6 000 högupplösta bilder av museets mest po-
pulära målningar finns för fri nedladdning på Wikimedia Commons. 
https://www.nationalmuseum.se/samlingarna/fria-bilder 
 
Tekniska museet: 
Datorn har haft många skepnader och användningsområden under 
sin relativt korta historia. Här presenteras en översikt om datorns 
utvecklingshistoria Datorhistoria 
 
Lista över årtal för några viktiga snilleblixtar i människans historia 

https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/2.link
mailto:%20info@tumbabruksmuseum.se
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/5.link
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/6.link
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/7.link
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och annat som kan vara kul att veta om teknikhistorien. Teknikhi-
storisk tidslinje 
 
Tips om digitala besök på museerna Sveriges museer 
  
Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/ 
 
Världens häftigaste https://www.varldenshaftigaste.se/ 
 
Det häftigaste från hela världen. Artiklar och topplistor med bilder, 
filmer och fakta.     

 

 
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. 
(Tveksamt om detta blir av…) 

• 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. (Till hösten borde 
vi vara tillbaka till det någorlunda normala.) 

 

Till sist: Vi önskar alla våra medlemmar en vilsam och glad påsk! 
 

Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
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