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Bästa SPF:are!     Vecka 22 2019 
 
Förra veckobrevet blev försenat p g a fel i medlemsregistersystemet, 
problemet löstes först under måndagen. 
 

i 
 
Nu är sommaren här, och skolelever och seniorer tar sommarlov. 
SPF:s motsvarighet till skolavslutning är den sista månadsträffen 
den 27 maj: 
 
27/5 kl 13.00 Säsongens sista månadsträff. Vårt eminenta  

husband, Arne Ericsons Hot Six, står för under-
hållningen. Denna gång serveras tårta till kaffet. 

29/5 kl 10.00 Onsdagsvandring: "Vi tar pendeltåget kl 9.59 från 
Tumba eller 10.03 från Tullinge. Längst fram i tåget. Mo-
nica C som leder vandringen åker med tåget från Tumba.  
Avstigning i Årstaberg där vi tar Tvärbanan kl 10.26 mot 
Sickla. Promenad från Nacka Strand. Lunch på Svinder-

sviks Brygga. Kort vandring. Väl mött hälsar Mari-
anne." 

 Bilder från vandringen 22/5 sist i v-brevet. 



Planeringen inför hösten är i full gång. Redan klart: 
 
8/8 kl 08.00 Busstur till Skänninge marknad. Ansvarig för 
   denna resa är PRO. Pris: 200 kr. Medtag 
  matsäck eller köp lunch på plats. Anmälan till 
   Karin Lindgren, karinlindgren01@gmail.com. 

   Bussen startar från kommunalhuset i Tumba. 
 
17/8  Busstur till Enköpings trädgårdar (SPF). Resan 

är fullbokad, men du kan alltid ställa dig på  
reservlistan. Kontaktperson: Birgit Wallin, tel 070-
669 49 15 eller 08-531 733 02. 

 
24/8  Vandringsresa till Ischgl. Det finns ett fåtal platser 
  kvar. Hör med Jarl Johansson om det fortfarande  
  går att anmäla sig till denna resa:  
  jarl@percico.com eller tel 070 755 32 55 
  

26/8 kl 13.00 Första månadsträffen med Rolf Fredriksson, 
pensionerad utrikeskorrespondent berättar. 

 
4/9 kl Utflykt med Cornelis Wreesvijk-tema till Stor-

holmen. Vi åker gemensamt till Ropsten och 
tar båt till Storholmen. Lunch, guide och under-
hållning ingår. Pris 425 kr.  
OBS! Anmälan och betalning skall göras senast 
30 juli till Elsie Astridsdotter 073-329 29 91 eller 
elsie.astrids@comhem.se resp plusgiro 619573-9. 
 

22/9 kl 05.45 PRO Botkyrka anordnar en heldagsresa (05.45 – 
ca 22.15) till Åland, Skördefest på Åland, som vi 
är välkomna att följa med på, annons bifogas 
separat. Priset är 552 kr/person, anmälan skall 
göras till PRO senast 31/5. Kjell Drotz 070-752 63 95 
eller kjell.drotz@comhem.se. 

 

27/10 kl 15.00 Såsom i Himmelen, succémusikal på Oscars-
teatern. Vi har bokat 20 platser på parkett.  
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Elsie Astridsdotter tar gärna emot tidiga anmäl-
ningar! 
 

Vi har funderingar på whiskyprovning och/eller visning på Nynäs-
hamns Ångbryggeri. 
 
 
Repetition: 
 
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:-. Kontakta 
senioransvarig på Tallink, 08-666 33 33. 

 
13 – 16 augusti West Side Story i Tallinn, för mer info se här. Prisex 

2.950:-. 
 

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. 
Ett fåtal platser kvar. 

 
10 nov – 1 dec Sicilien - Långtidssemester vid havet i mysiga Cefalù 

med ReseSkaparna. Pris 18.950:-, mer info och 
anmälan här.  

 
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. 
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Nu ser vi med spänning fram mot resultatet i den svenska delen av EU-valet! 
 

Vänliga hälsningar från styrelsen 

gm Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 

 
 

”Vi var 22 st som gick 
4,6 kom i strålande sol-
sken via Separator till 
vita villorna i Tumba.” 

 

 

 

 

 

"En mycket intresserad stor svan när vi skulle inta vår medhavda matsäck. 
Längs vägen i skogen vid gamla Separator fanns det stenar med tänkvärda 
ord gjorda av elever från kulturskolan i Tumba. Här är några av dessa." 



 

 


