
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 43 2020 
  

 
 

 

 
Veckan bjöd på två vandringar, onsdagen längs Uttran, fredagen vid Tumba Bruk 
med kunnig och underhållande guidning av Curt Carlsson. En andra höjdpunkt 
nåddes, både bokstavligt och bildligt, när Gunnel Carlsson i brukspaviljongen sjöng 
ett gammalt skillingtryck för att visa den fina akustiken. 



Aktuellt: 
Inte mycket, men alltid något: 
On 21/11kl 10.00 Onsdagsvandring. Vi träffas vid Rönninge 
  infartsparkering och vandrar i Rönninge och 
  Salem. Ta med lunch eller fika. 
 
To 22/10 kl 9.30 Klassisk musik, jazz och annat.  
  Plats: Vuxenskolans lokaler, Falkvägen 2. 
  Lokalen är rymlig, så det är lätt att hålla 
  distansen. Ingen förhandsanmälan krävs. 

 
Senare: 
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! 
 

Årets nobelpristagare i litteratur heter Louise Glück, en fin och 
ganska lättbegriplig poet. Ur dikten Oktober: 

 

Daybreak. The low hills shine 

Ochre and fire, even the fields shine. 
I know what I see; sun that could be 

The August sun, returning 

Everything that was taken away 
 

(I min amatörmässiga översättning: 
Gryning. De låga bergen lyser / ockra och eld, till och med fälten lyser. / Jag vet vad 
jag ser; sol som kunde vara / augustisolen som ger tillbaka / allt som togs bort)  
 

Det där sista skulle ju kunna syfta på Coronaviruset, som tar bort många 
roligheter just nu… 

 
Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

__________________________________________________ 
Från Bioträffen: 
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 
 

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 
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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 
 

 

     

________________________ TEATER __________________________ 

 
Botkyrka Riksteaterförening startar, som redan meddelat, upp 

med ett antal föreställningar under hösten. Biljetter via Tickster 0771-
477 070, eller gå in på www.riksteatern.se/botkyrka. Där hittar ni förstås 
mer info om föreställningarna. 
 
Sö 18/10 19.00 Musikshow med Ronny Eriksson, Greatest hittills, 

Tumbascenen 
 
____________________ TUMBASCENEN _______________________ 

 
BAGERIET PÅ PORTOBELLO ROAD visas på Tumbascenen 
Bio 

Torsdag 22 oktober klockan 14.00 (Cafébio) 

Torsdag 22 oktober klockan 19.00. 

Från 7 år. Längd 1:37. Biljettpris 100 kr 

Fast besluten att fullfölja sin bortgångna mammas dröm om att öppna ett café i char-
miga Notting Hill, tar 19-åriga Clarissa hjälp av sin mammas bästa vän Isabella och 
sin excentriska mormor Mimi. Tre generationer kvinnor som måste övervinna sorg, 
tvivel och hur de ska hedra deras älskade Sarahs minne samtidigt som de börjar 
äventyret att etablera ett bageri mitt i London. Ett bageri som är fyllt av kärlek, hopp 
och färgstarka bakverk från hela världen. 
 

(Ingen info om bio i Hallunda Folkets Hus tillgänglig.) 
 
  

  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 
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