
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 40 2020 
  

 
Mot nya höjder med SPF: På toppen av gamla skidbacken i Hallunda  

 
Veckorna går och pandemin består, åtminstone några månader 
till. Vi får glädjas åt det fina höstvädret så länge och inte ge 
efter för suget efter ett normalt socialt liv. Var rädda om er, 
bättre tider kommer!  
 
Att se fram emot: 
Må 28/9 kl 10.00 SeniorNet inbjuder till distanskurs i  
  användandet av Zoom, ett verktyg för att 
  kommunicera via nätet. Zoom är enkelt att 
  använda. Se mer info nedan. 
 



On 30/9 kl 10.00 Onsdagsvandring. Vi träffas vid Tullinge 
  infartsparkering, Nibblevägen-Sunnanvägen 
  och går därifrån till Tullinge Kyrka.  
  Förhoppningsvis blir vi insläppta i kyrkan. 

  Ca 4 km. 
 
Längre fram: 
On 28/10 kl 10.00 Vandring i Tullinge med fokus på ortens 
  historia. Guide: Åsa Anderljung. Samling vid 
  Pressbyråkiosken. 
 
Fr 30/10 kl 14.00 Bioträffen drar i gång igen, med start den 30 
  oktober. Se info nedan! 
 

Studiecirkeln Teckna med höger hjärnhalva är i gång. Det 
finns plats för en till! Kontaktperson: Kerstin Risveden, ker-
stin.risveden@outlook.com  

 

Mötesplats Tumba: Kommunen har nu beslutat att 
mötesplatsen ska vara kvar på samma ställe även i framtiden 
eftersom den nya hyresvärden erbjudit betydligt bättre villkor.  

 

Boule: Det finns en boulebana vid Rödstu Hage i Tumba, som 
vi kan utnyttja. För att få kontinuitet i spelandet behövs någon 
som kan åta sig att vara på plats en viss tidpunkt varje vecka. 
Du som ändå spelar boule där ibland eller gärna vill börja med 
det kan kanske bli kontaktperson? Du kan ju också dela 
uppdraget med någon. Hör av dig till någon i styrelsen i så fall. 

 

Vi har fått en inbjudan från organisationen Hela människan, 
som anordnar verksamhet i Tumba  för utsatta och/eller 
ensamma människor. För mer info, kontakta Anna Wåhleman, 
anna.wahleman@helamanniskan.se, eller besök hemsidan 
www.helamanniskan.se/hbs eller 
www.facebook.com/hela.manniskan.huddinge.botkyrka.salem 

 
Som ni ser så finns det ett och annat att roa sig med även 
denna ovanliga höst. Se framåt med tillförsikt! 
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Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

__________________________________________________ 
Från SeniorNet: 

Fördjupning i hur man hanterar Zoom 

Vi har kört igång igen men det är med ett lite annorlunda upplägg än vi är 
vana vid sen tidigare. Det har varit flera som har haft svårt att komma in på 
länken 
 
Nu har du chansen att prova hur man använder programmet och hur ni kom-
mer in via länken och diverse inställningar man bör känna till samt hur man 
bl.a. kan dela med sig av egna dokument och foton m.m.  

Vår nya kurslokal är Zoom tills restriktionerna hävs. 
 

Nu startar vi ett möte för er som vill lära er lite mer. 
Det gäller även SeniorNet Botkyrkas egna handledare. 
Måndag den 28 september klockan 10.00  
Här har du möjlighet att testa och pröva på verktyget lite mer ingående. 
Det är Gratis! 
Sune Nilsson är mötesvärd 
 
Olle Lennartsson 076-090 96 97 är med och lotsar in er om ni får problem 
så ring honom 
 
Du behöver bara klicka på länken för att delta på mötet. 
Länken är giltig måndag 28 september från ca: kl.9.45 
då kommer ni till ett väntrum där ni får vänta tills ni släpps in 

(obs! ni skall inte klicka på länken tidigare) 
 

Join Zoom Meeting 

 

https://zoom.us/j/94850011617?pwd=ZlI0TTVGbklPVGZEREhsUFVCL01Qdz09 

 

Detta gäller även medlemmar från PRO och SPF. 
 

Fredagsträffarna och Mobiljuntorna kan vi genomföra med hjälp av video-
verktyget Zoom. 
Vi har även dragit igång kurser på samma vis. 
 

Gå in på vår hemsida www.seniornetbotkyrka.se för att läsa mer 
_________________________________________________________________________________ 
 

Från Bioträffen: 
 

https://m.arcmember.net/Link/68b577a6-fbe0-46fd-a0f1-7e7864f345b5/2.link
https://m.arcmember.net/Link/68b577a6-fbe0-46fd-a0f1-7e7864f345b5/3.link


Start igen av Filmklubben Bioträffen  
2020 okt - nov.dec 
 
Nu är det officiellt att vi återupptar våra filmvisningar. Jag kommer att meddela angrän-
sande PRO- och SPF-föreningar också. 
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distans, möjligheter till 
handtvätt med tvål och vatten samt tillgång till handsprit. Maxantal biljetter vi kan sälja är 
fortsatt 50 st. (Kommer besked om att fler tillåts anpassar vi oss till det). Vi kommer att sälja 
biljetter bakom plexiglas. Meddelande om nästa film får besökarna ta själva. 
Vi har nu två möjligheter till betalning, förutom kontanter kan vi också använda SPF:s 
Swish-konto 123 090 56 12, då ska anges "Bio + datum" så att kassören klart kan se att 
pengarna hör till Bioträffen. 
Jag printar ut ett antal lappar med Nästa film för utlämning på plats, men jag bifogar ett ex så 
ni kan se redan nu hur de ser ut. 
Hoppas på stor publik, många har påpekat att de saknar våra filmvisningar! 
Hälsningar 
Gunnel 
 
 
 
Fredag den 30 okt 2020 kl 14.00 

 Bohemian Rhapsody 

Spelfilm om rockbandet Queen med Rami Malek som Freddie Mercury. 2 tim 14 min 

 
 
Fredag den 27 november 2020 kl 14.00  

 The wife  

Glenn Close spelar Joan som i fyrtio år har offrat sin talang och sina drömmar för att stödja sin 
karismatiske make Joe och hans fantastiska karriär som författare. Med ojämlika förutsättningar har 
de byggt sitt långa äktenskap och Joan har nu nått sin brytpunkt. På kvällen när Joe ska ta emot 
Nobelpriset i litteratur, höjdpunkten på framgångssagan, bestämmer Joan sig att till slut tillkännage 
den stora hemligheten. 1 tim 40 min. 

__________________________________________________ 
     

Kontaktuppgifter: 
Elisabeth Bäckman: 
elisabethbackman@outlook.com 
072-253 63 39 
Krokvägen 8, 14638 Tullinge 
 
Håkan Thunberg: 
hakanthunberg5@gmail.com 
073-962 03 34 
 
Anders Magnusson  
andersmagnusson7@gmail.com 
073-979 17 88 
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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@gmail.com 
070-696 06 54 
 
_____________________________________ THE END _____________________________________ 

 
Tumbascenen, följt av Hallunda Folkets Hus bio: 

Opera på bio från Metropolitan 

MADAMA BUTTERFLY (2016) 

Lördag 26 september 19.00 

Tisdag 29 september 13.30 

Längd 2:42 inkl paus. Svensk text. Biljettpris 

200 kr. 

Kristine Opolais gör sin hjärtskärande tolkning 

av titelrollen i Anthony Minghellas kritikerhyl-

lade uppsättning. Roberto Alagna är Pinkerton, 

officeren som krossar Butterflys drömmar om 

kärleken. 

 

 

TRUBBEL 

Söndag 27 september 15.00 

Söndag 4 oktober 13.00 

Barntillåten. Längd 1:28. Svenskt tal. Biljettpris vuxen 90 kr, barn under 15 år 70 kr.  
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Hunden Trubbel är född med ett gyllene ben i munnen. Han 

får allt som hans hundhjärta önskar. Hans ägare, en rik baro-

nessa, är den snällaste. Men när hon plötsligt dör, körs 

Trubbel ut av hennes irriterande barn. Men snart visar det 

sig att utan honom får de inte arvet, så nu måste de hitta ho-

nom. Under tiden har den glada fyrbenta vännen hamnat i 

ett galet äventyr i staden med vilda hundar, sjungande ekor-

rar och en arg pizzabagare. Så småningom tar den talang-

fulla sångaren Zoe hand om Trubbel tills baronessans barn 

spårar upp honom. Kommer Trubbel att välja sitt nya liv el-

ler hans gamla och rika liv i slottet med de giriga barnen?  

 

 

 

 

 

 

DAVID COPPERFIELDS ÄVENTYR OCH 

IAKTTAGELSER 

Söndag 27 september 19.00 

Onsdag 30 september 19.00 

Torsdag 1 oktober 14.00, cafébio 

Från 11 år. Längd 1:59. Biljettpris 100 kr.  

Regissören bakom succékomedin ”The Death of Sta-

lin” har skapat en oemotståndligt fartfylld och hu-

moristisk film som utspelar sig i det viktorianska 

London. Dev Patel från ”Slumdog Millionaire” och 

”Lion” spelar den föräldralösa David som med gott 

hjärta och stor äventyrslusta upplever allt från fattig-

dom till överdåd, från grymhet till sann kärlek. På 

vägen möter han en färgstark samling excentriker, 

spelade av flera av Englands största stjärnor. En nyskapande tolkning av Charles Dickens 

klassiker.  

 

 

 

Balett på bio från Bolsjojteatern 

ROMEO OCH JULIA 

Söndag 4 oktober 16.00 

Onsdag 7 oktober 13.30 

Längd 2:45 inkl paus. Biljettpris 200 kr, Scenpass 180 kr 

Romeo och Julia är en av världens mest populära baletter, ansedd 

som Prokofjevs bästa verk. Här i koreografi av Bolsjojs tidigare 

konstnärliga chef Alexej Ratmanskij. I huvudrollerna som Julia och 

Romeo ser vi Bolsjojstjärnorna Ekaterina Krysanova och Vladislav 

Lantratov.  
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