
  

    
      
 

Botkyrka     
        

 

Bästa SPF:are!     Vecka 43 2019 
 

 
Nu när sjöarna fryser till i norra delen av vårt land, då kommer sångsvanarna till oss. Bilden 
togs den 16 oktober utanför Robertsfors i Västerbotten. 

 
Under den gångna veckan har det kommunala pensionärsrådet 
sammanträtt, och vår representant Anders Magnusson hade 
synpunkter på kommunens sätt att hantera hemtjänsten. Drygt var 
fjärde användare är missnöjd den service som erbjuds, och 
besparingskraven slår hårt mot dem av våra medlemmar som 
behöver hjälp av något slag.  
På plussidan: Botkyrkas seniorvecka lockade över 1000 besökare, 
och de flesta var både nöjda och tacksamma över det som erbjöds.  
 
Aktuellt: 
 
Ti 22/10 kl 16.00 PUB-träff i Seniorhuset, OBS datum! 



Göran Hedqvist talar om Carl Gustaf von Rosen, se 
affisch i slutat av brevet. 

 

On 23/10 kl 09.30 Onsdagsvandring: "Vi tar buss nr 715 från Tumba 
station kl 9.39 till Segersjö, där möter Berit upp 
som leder vandringen. Vi går förbi Rödstuhage 
och i Uttran och Tumba. Lunch intas på Sur Å 
Deg. Väl mött hälsar Marianne." 

 
On 23/10 kl 10.00 Hälsacirkeln fortsätter i Seniorhuset. 
 
On 23/10 kl 16.00 Träff för nya medlemmar. Vi bjuder på information, 

mackor och dryck i Seniorhuset. Du har väl inte 
glömt att anmäla dig? 

 
To 24/10 kl 09.20 Klassisk musik m m fortsätter i Studieförbundet  
  Vuxenskolans lokal. 
 

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. Om du 
behöver skjuts, ring till Elisabeth Bäckman, 072-
253 63 39, eller Saga Andersson, 070-870 66 54 

 
Fr 25/10 kl 10.30 Sightseeing med amfibiebuss, anmälda deltagare 

kommer att informeras direkt. Om någon ytterligare 
vill följa med, kom då till Strömgatan strax efter 10. 
(Hörnet Opera-källaren – Kungsträdgården.) Eller 
kontakta Håkan på Hakan-Thunberg@tele2.se eller 
073-962 03 34. 

 
Fr 25/10 kl 14.00 Bioträffen visar Sunset på Tumbascenen, 50 kr. 
 
Sö 27/10 kl 15.00 Såsom i himmelen på Oscars, för dem som har 
  biljetter. 
 
Några kommande aktiviteter: 
 

mailto:Hakan-Thunberg@tele2.se


To 14/11 kl Resa för funktionärer: Detaljerad information 

skickas senare till berörda. Du kommer väl med på 
viltkryssningen till Eckerö? Ta gärna med en 
vän/vänninna som i så fall betalar 310 kr  till 
619573-9. Vi blir hämtade av buss vid Munkhät-
tevägen 55, kl 12.00 därefter kör bussen till Hall-
unda Centrum och där är påstigning kl 12.10. 

 
Nisse på PRO söker dragspel-, gitarr- och basspelare. De spelar i 
Seniorhuset måndagar 17.00. Intresserad? Ring Nisse på 073-370 
32 06. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Information från Botkyrka Riksteaterförening och lite annat kommer 
sist i veckobladet. 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

PUB-träff 

Tisdag 22 oktober kl 16.00 
(OBS tisdag!) 

 

Göran Hedqvist, f d flygtekniker, berättar 
om Carl Gustaf von Rosen 

 
Von Rosen i Etiopien 1977 

Carl Gustaf von Rosen levde ett intensivt liv: självlärd pilot, ambulansflygare i Etiopien, 
trafikflygare i Holland och Sverige, stred i finska vinterkriget, byggde upp flygvapnet i 

Etiopien (och Biafra), dog under matbombningar i Etiopien. 
Göran Hedqvist, som arbetat i Etiopien under många år, berättar och visar bilder. 

Vi serverar kaffe/te och andra drycker med gott tilltugg som finns att köpa  
till självkostnadspris. 

Välkomna önskar SPF Botkyrka 
_________________________________________________________________________________________________ 

 



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 19/10 kl 15.00 Törnrosa, 50 kr, Teater Tummeliten (3 – 6 år) 
 
To 24/10 kl 12.00 Shanti med H, 225 kr, lunchteater på Tumba- 

scenen (soppa från 11.30). Stand-up-komik. 
 
On 30/10 kl 19.00 Nakna som foster och gudar, 250 kr, Tumba- 
  scenen. 
 

 
Tumbascenen visar såväl film som opera på bio. De har hemsidan 
http://www.folketshustumba.se/ 
 
Opera på bio: 
 
Lö 26/10 kl 19.00 Manon live från Metropolitan 
Ti 29/10 kl 13.30 Dito, repris 
 
Sö 27/10 kl 16.00 Raymonda live från Bolsjoj i Moskva. Balett. 
 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Ti 22/10 kl 14.00  Downton Abbey, cafébio 
 
Sö 27/19 kl 19.00 Judy, Renée Zellweger som Judy Garland i filmen 
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 om den sista, turbulenta tiden i stjärnans liv. 
To 31/10 kl 15.00 Dito, cafébio 


