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Moskékatedralen i Cordoba, ett mycket imponerande byggnadsverk. Googla gärna för bättre bilder 

 
Er ordförande har i veckan besökt Cordoba i Andalusien och känt 
historiens vingslag. Cordoba var från 900-talet och ca 300 år framåt 
Europas vetenskapliga och kulturella centrum. Provinsen styrdes av 
morerna, dvs araber, vilket fortfarande syns i arkitektur och annat. 
Slående är att den här perioden präglades av tolerans för olika 
religioner, något som var ovanligt i resten av Europa. Judar, kristna 
och muslimer levde sida vid sida och staden blomstrade. Tyvärr 
bröts den fredliga samexistensen gradvis, strider utbröt, och i början 
av 1200-talet sönderföll riket. Bibliotek och konstskatter förstördes, 
antisemitismen växte i styrka, och mitt i den mäktiga moskén 
byggdes en katedral.  
Cordobas storhetstid tog slut på grund av interna och externa krig.  
Tänk om vi ändå kunde lära av historien! 
  



Mer närliggande:  
Anders Magnusson deltog den 27 i ett möte med SPF-föreningarna 
på Södertörn. Axplock ur innehållet: 
- Behövs trafikombud i föreningarna? 
- Vi behöver bli bättre på att marknadsföra oss i åldersgruppen 60- 
   65 år. Hur ska det gå till? 
- Anders åtog sig att ge personliga synpunkter på 
  Vårdcentralspatrullens slutrapport vid stormötet den 10/10 i  
  Landstingshuset. 
- Stadgerevision pågår inför kongressen 2020. 
- Fortsatt fokus på att behålla medlemmar 
- Vad kan vi göra för att motverka ofrivillig ensamhet? 
 
En del frågetecken som synes. Du som läser detta är välkommen 
med förslag på åtgärder! 
 
Aktuellt: 
 
Ti 8/10   Besök på Vånga strutsfarm. PRO ansvarar 
 
Ti 8/10 kl 11.00 Bowling i Heron City, Kungens kurva 

 
On 9/10 kl 09.50 Onsdagsvandring: ”Tag buss 716 från Tumba 

station kl. 09.54 mot Bremora. Kliv av vid hållplats 
Lövholmenvägen kl. 09.58 där Monica Cumlin mö-
ter upp. Sedan går vi Lida- Harbrospåren över 
Stora Dammen och Lilla Dammen. Tag med er 
smörgås så bjuder Monica på kaffe hemma på 
Skäcklingevägen 205 efter promenaden. 

           Välkomna önskar Marianne och Monica.” 
 
On 9/10 kl 10.00  Hälsa-cirkel. Om du är intresserad, kontakta  
  Anders Magnusson, tel 073-979 17 88, eller  
  andersmagnusson6@comhem.se 

To 10/10 kl 09.20 Klassisk musik, jazz och gamla tongångar. Nya 
  deltagare välkomna, ingen föranmälan behövs. 
  För mer info, kontakta Erik Persson, 
  070-428 07 84. Plats: Broängsgården, Falkvägen 
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42, Tumba. Buss 715 från Tumba har en hållplats 
utanför lokalen. 

 

To 10/10 kl 11.30 Balansträning, nybörjarkurs. Det finns några plat-
ser kvar till balansträning på torsdagar för nybör-
jare mellan 11.30-12.30. Mycket trevligt program 
och bra ledare. Hör av dig till Kerstin Nyberg. 
Hennes namn har du i programmet för hösttermi-
nen. Välkommen! 

 
Yoga - blir inte av, för få intresserade. 

 
Sightseeing i Stockholm med amfibiebuss  

25 oktober kl 10.30. Turen går på land och vatten under ca 75 
minuter och kostar 290 kr. Intresseanmälan till Håkan Thunberg, 
hakan-thunberg@tele2.se eller 073-962 03 34 för att vi skall få en 
uppfattning om hur många platser vi behöver reservera. Betalning 
sker på bussen. 

 
Några kommande aktiviteter: 
 

On 23/10 kl 16 Träff för nya medlemmar. Du har väl inte glömt att 
anmäla dig? 

 

To 24/10 kl 11.30 Lunch för 85-, 90- och 95-åringar. Du som är 85, 
90 eller 95 år. Hör av dig. Det skulle vara så 
trevligt att få träffa dig över en lunch. 

 
To 14/11  Resa för funktionärer: Viltkryssning till Eckerö.   
  Detaljerad information skickas senare till berörda. 
 

  

Onsdagsvandrarna: ”Onsdagen den 2 oktober var vi 9 stycken som gick del 

av Pilgrimsleden som går från Salems kyrka till Botkyrka kyrka. Vi såg med 
förskräckelse från gångbron över E20/E4 hur stenupplagen ligger och skym-
mer kyrkan. Vi gick förbi Hammarby gård där Sankt Botvid växte upp." 
 
(Alstret nedan är mitt första allvarliga försök att få till ett collage, detta efter en 
nyss avslutad bildbehandlingskurs i SeniorNets regi. / Håkan) 
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Information från Botkyrka Riksteaterförening och lite annat kommer 
sist i veckobladet. 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Botkyrka Riksteaterförening generellt: 
Hemsida: www.riksteatern.se/botkyrka 
E-post: botkyrka@riksteatern.se 
SPF:s kontaktperson: Bodil Nordström, tel 08-778 25 98 
Som SPF-medlem får du biljett till scenpasspris (det som anges 
nedan). 
 
Föreställningar de närmsta veckorna, på hemsidan hittar du all 
info: 
 
Lö 5/10 kl 15.00 Tre små grisar och den stora stygga vargen, 

Teater Tummeliten (3 – 6 år) 
 
To 10/10 kl 19.00 En Frid(a) för själen, 200 kr, Folkets Hus 

Hallunda 
 
Sö 13/10 kl 18.00 Så vill jag bli, 200 kr, Folkets Hus Segersjö 
 
Lö 19/10 kl 15.00 Törnrosa, 50 kr, Teater Tummeliten (3 – 6 år) 
 
Tumbascenen visar såväl film som opera på bio. De har hemsidan 
http://www.folketshustumba.se/ 
 
Opera på bio: 
 
On 9/10 kl 19.00 Metallica och San Fransisco Symphony 

Together Again, 135 – 150 kr, konsert 
 
Lö 12/10 kl 19.00 Turandot, 200 kr, opera live från Metropolitan 
Ti 15/10 kl 13.30 Repris 
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Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Sö 6/10 kl 17.00 And Then We Danced 
 
Sö 6/10 kl 19.00 Tre sekunder 
Må 7/10 kl 14.00 Dito, cafébio 
To 10/10 kl 19.00 Dito (ej café) 


