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Botkyrka     
        

 

Bästa SPF:are!     Vecka 17 2020 
 

 
Vi får ju fortfarande vandra i skog och mark, här en bild från Övrasjön från en 
stenig och ”rotig” stig. 

 
Coronapandemin sätter fortsatt stopp för våra aktiviteter, vi kan bara 
hoppas (och planera för) att vi kommer igång med verksamheten 
igen i höst. Håll ut! 
 
Bioträffens visning av Bohemian Rhapsody 24/4 är förstås inställd. 
 
Vi har fått följande vädjan från Botkyrka Riksteaterförening: 
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Som vi alla har tagit del av så har Coronaviruset drabbat de flesta sektorer i sam-
hället, inte minst kulturen. Denna del av samhället har drabbats väldigt hårt i form av 
inställda evenemang och därmed ett totalt bortfall av intäkter. BRTF är inget undan-
tag. Vi letar efter alla möjliga lösningar för att undvika en total ekonomisk härd-
smälta.  

Därför har vi bl. a. skapat ett ”Stödarrangemang BRTF” som man kan köpa "biljetter" 
till. 

Dessa biljetter ”Stöd A 50 kr, Stöd B 100 kr, Stöd C 150 kr, Stöd D 200 kr samt Stöd E 
250 kr” är alltså fiktiva biljetter som enbart är till för att stödja BRTF ekonomiskt och 
inget annat. Eftersom vi, som alla andra kulturarrangörer blöder ekonomiskt, vill vi 
vädja till Dig som teaterälskare och besökare på våra föreställningar, att köpa en eller 
flera biljetter till detta fiktiva evenemang.  

Du kan köpa dessa antingen via: 

vår hemsida https://www.riksteatern.se/botkyrka 

eller genom någon av våra ombud (se programbroschyren för våren) 

eller via https://www.tickster.com/sv/events/x2f4n0b8wkebtgg/2020-04-08/stodar-
rangemang-brtf (klicka på denna länk) 

eller via Ticksters kundtjänst 0771-477 070 

eller Du kan skicka SMS, ringa till eller maila till Håkan. 

Mobilnr: 0739744021  

Mail: gubblund1950@gmail.com 

Botkyrka Riksteaterförening, BRTF, tackar på förhand för Ditt stöd. 

Petra Nylund                                                                                                            ordf. 

Håkan Esterling                                                                                                    biljettansvarig 

 

Några nya tips på kultur från soffan knycker jag från SvD: 
1. Mona Lisa hemifrån louvre.fr/en 
2. Moderna museet facebook.com/ModernaMuseet 
3. Promenera runt Guggenheim guggenheim.org/ 
4. MOMA på nätet moma.org/ 
5. Sydkoreansk pärla mmca.go.kr/eng/ 
6. Bauhaus i miniformat artsandculture.google.com/part-

ner/stiftung-bauhaus-dessau 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgantrack1.com%2Ft%2Fl%2F4581567%2F3_MzczOTg0NjA0Mg%3D%3D%2F&data=02%7C01%7Cpetra.nylund%40botkyrka.se%7C856b8d2e10104e6c5f2708d7e054fe29%7Cdba25d43678f46fd968bdbd56d441e53%7C0%7C0%7C637224527966014561&sdata=mjVrEP1U9qnWz25bo%2B54jjY%2B7pAyiz2L9bk2i451e80%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgantrack1.com%2Ft%2Fl%2F4581568%2F3_MzczOTg0NjA0Mg%3D%3D%2F&data=02%7C01%7Cpetra.nylund%40botkyrka.se%7C856b8d2e10104e6c5f2708d7e054fe29%7Cdba25d43678f46fd968bdbd56d441e53%7C0%7C0%7C637224527966014561&sdata=Ll5jjils8BqpwhKTNm1Go%2F1hT9DUXNsvx96xuNQ5tMY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgantrack1.com%2Ft%2Fl%2F4581568%2F3_MzczOTg0NjA0Mg%3D%3D%2F&data=02%7C01%7Cpetra.nylund%40botkyrka.se%7C856b8d2e10104e6c5f2708d7e054fe29%7Cdba25d43678f46fd968bdbd56d441e53%7C0%7C0%7C637224527966014561&sdata=Ll5jjils8BqpwhKTNm1Go%2F1hT9DUXNsvx96xuNQ5tMY%3D&reserved=0
mailto:gubblund1950@gmail.com
https://www.louvre.fr/en
https://www.facebook.com/ModernaMuseet
https://www.guggenheim.org/
https://www.moma.org/
http://www.mmca.go.kr/eng/
https://artsandculture.google.com/partner/stiftung-bauhaus-dessau
https://artsandculture.google.com/partner/stiftung-bauhaus-dessau
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Det finns massor av annat, det är bara att söka (googla)! 
 
Repetition: 

• 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. 
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. 

 
 

 

 

"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. 

 

mailto:jarl@percico.com
mailto:anderssonsaga@outlook.com
mailto:info@reseskaparna.se
mailto:elisabethbackman@outlook.com
mailto:anders.magnusson6@comhem.se
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Det är bara att tacka och ta del! 
 
Kulturtips; Senioruniversitetet 
 
Nationalmuseum 
Gå gärna in på Nationalmuseums webbplats 
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 
 

https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/1.link
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
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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 
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.     

 

Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 

 
Ett vattenfall i Älvkarleby, Carl Johan Fahlcrantz 

Ett exempel på fria bilder på Nationalmeseet. 

https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/7.link
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/8.link
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/8.link
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/9.link
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/10.link
https://m.arcmember.net/Link/39481c6a-c74c-4884-a9b6-9bd9f7db1820/11.link

