
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 37 2020 
  

     

 
Blåbär var det gott om denna höst. Sämre var det med 
kantareller, men en skogspromenad har ju ett värde i sig. Och 
promenader ägnar sig åt nu, inte minst vi inom SPF Botkyrka. 
Vi kommer att genomföra vandringar varje onsdag under hösten 
och har som ambition att förlägga vandringarna till olika platser i 
kommunen så att så många som möjligt ska ha chans att delta. 
 
Snart 
Må 12/9  Sista dagen för anmälan till medlemslunchen i 

Rönninge Glassbar torsdag den 17 september 12.00 
eller Slagsta Sjökrog fredag den 18 september kl 
12.00. Kostnaden är 50 kr som betalas till vårt plusgiro 
61 95 73-9 eller vårt nya Swish 1230905612. Glöm 



inte att ange namn, önskad dag och vald maträtt. Vid 
särskilda önskemål/behov, ring Saga Andersson, 070-
870 66 54. 

 Rönninge Glassbar ligger på Centralvägen 2, vid 
Rönninge pendeltågsstation. De erbjuder två 
vegetariska rätter, lasagne eller biff. 

 Slagsta sjökrog ligger i Slagsta Marina, 
Tegelängsvägen 20 Norsborg. De erbjuder rimmad lax 
eller vegetariskt alternativ. 

 
 På båda ställena ingår lättöl eller vatten samt kaffe 

och kaka. Vin eller starköl på egen bekostnad. 
 

Ta med en vän om du vill! Pris för icke medlem: 160 kr 
 
On 16/9 kl 10.00 Vandring ca 3 km. Samling vid Hågelby 

parkering. Vi går till Lilla dalen och Elvesta. 
Tag med fika eller lunch. 

   

To 17/9 kl 12.00  och  
Fr 18/9  kl12.00 Kraftigt subventionerad lunch för våra 
  medlemmar. Se ovan! 
 
En medlem undrade, med all rätt, vad som händer med de 
anmälningsavgifter som många betalat in till den inställda 
vårfesten. Svaret är detta: Du som vill ha pengarna tillbaka, 
kontakta vår kassör Jarl Johansson. Om inte så står din 
anmälan kvar till den fest vi anordnar så snart 
omständigheterna tillåter. 

 

 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 
Kontaktuppgifter: 
Elisabeth Bäckman: 
elisabethbackman@outlook.com 
072-253 63 39 
Krokvägen 8, 14638 Tullinge 

mailto:elisabethbackman@outlook.com


 
Håkan Thunberg: 
hakanthunberg5@gmail.com 
073-962 03 34 
 
Anders Magnusson  
andersmagnusson7@gmail.com 
073-979 17 88 
 
Saga Andersson 
anderssonsaga@outlook.com 
070-870 66 54 
 
Lennart Blixth 
blixthlennart@gmail.com 
070-322 00 17 
 
Ingegerd Johansson 
ingegerd.johansson99@gmail.com 
070-446 48 06 
 
Jarl Johansson 
jarl@percico.com 
070-755 32 55 
 
Kerstin Risveden 
kerstin.risveden@outlook.com 
070-74 05 12 
 
Jens Vollmer 
jensantonvollmer@outlook.com 
070-696 06 54 
 

_________________________ THE END _________________________________ 

 
Tumbascenen: 
DJURAGENTERNA visas på Tumbascenen Bio Matiné 
Söndag 13 september klockan 15.00 
Från 7 år, längd 1:30. Svenskt tal. Biljettpris 90 kr, barn 70 kr. 
Specialagenten Vladimir – katten med den sammetslena tungan – är möjligen toppspionen 
hos Secret Service, men han är inget vidare på att följa order. Tillsammans med den nya 
dataspelsgalna agentråttan Hector blir Vladimir ivägskickad till en avlägsen plattform för att 
vakta det superhemliga materialet Radiuzite. 
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THE AUDITION visas på Tumbascenen Bio 
Söndag 13 september klockan 19.00 
Tisdag 15 september klockan 14.00, cafébio 
Onsdag 16 september klockan 19.00 
Från 7 år, längd 1:30. Biljettpris 100 kr. 
Anna är lärare på musikkonservatoriet i Berlin. Till skillnad från hennes kollegor ser hon stor 
potential hos den unge Alexander. Hon tar honom under hennes vingar och lägger allt krut 
på att träna upp honom. Nedräkningen till det viktiga intagningsprovet har börjat. The 
Audition är ett kraftfullt musikdrama om en beslutsam fiollärare som gör allt i sin makt för att 
förverkliga sin unga elevs potential. Nina Hoss (Phoenix, Homeland) levererar med absolut 
tonträff en av sina bästa rollprestationer någonsin och prisades nyligen som bästa 
skådespelerska på filmfestivalen i San Sebastian och på Stockholms internationella 
filmfestival 2019. 
I rollerna: 
Nina Hoss, Simon Abkarian, Jens Albinus, Ilja Monti, Serafin Mishiev 
 
RYMDRESAN visas på Tumbascenen Bio Matiné 
Söndag 20 september klockan 15.00 
Barntillåten, längd 1:30. Biljettpris 90 kr, barn 70 kr. 
Astronauten Christer Fuglesangs äventyrsfulla barnböcker har nu blivit biofilm. I 
RYMDRESAN får vi följa 12-åriga Mariana och hennes styvbror Marcus som efter ett bråk 
hamnar ombord på en hemmabyggd raket. Bakom raketbygget står Albert, en lätt galen 
vetenskapsman, och hans hjälpreda Lemming, en talande lämmel. Tillsammans ger sig den 
osannolika kvartetten ut på en fartfylld resa bakåt i tiden för att hindra en raket-olycka som 
tog livet av Alberts stora kärlek Lisa. Men för att lyckas måste man först stoppa en gigantisk 
asteroid på väg rakt mot jorden. Resan tar våra udda hjältar till Mars, genom svarta hål och 
65 miljoner år bakåt i tiden innan de fyra astronauterna ställs inför ett avgörande val: Ska de 
rädda jorden eller Alberts stora kärlek? 
I rollerna: 
Teresa Cortes Eliasson, Theodor Haraldsson, Robert Gustafsson, Jennie Silfverhjelm, Kim 
Sulocki, Hedda Stiernstedt, Olle Sarri, Henrik Hjelt 
 
SHIRLEY visas på Tumbascenen Bio 
Söndag 20 september klockan 19.00 
Tisdag 22 september klockan 14.00, cafébio. 
Tisdag 22 september klockan 19.00 
Från 7 år, längd 1:47. Biljettpris 100 kr. 
Skräckförfattaren Shirley Jackson bor i ett stort hus i en liten amerikansk stad. Hennes make 
som är collegeprofessor bjuder en av sina protegéer och hans flickvän att flytta in hos dem. 
Men vad som skulle blivit en intellektuell och kreativ samvaro förvrängs snart till ett socialt 
spel, misstänkt likt de psykologiska thrillers Shirley är berömd för. En porträttlik Elisabeth 
Moss (The Handmaid’s Tale, Mad Men) gör briljant huvudrollen baserad på den verkliga 50-
talsförfattarinnan 
I rollerna: 
Elisabeth Moss, Logan Lerman, Michael Stuhlbarg 
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