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Bästa SPF:are!     Vecka 44 2019 
 

 
 
Under den gångna veckan träffades först ungdomarna, dvs våra 
nyaste medlemmar, och sedan de verkliga veteranerna, 85- och 90-
åringarna. De senare bjöds på lunch på restaurang Novisen, där 
restaurangeleverna vid Tumba gymnasium fick visa så mycket de 
har lärt sig.  
 
Aktuellt: 
 
Sö 27/10 kl 15.00 Såsom i himmelen på Oscars, för dem som har 
  biljetter. 
 
Må 28/10 kl 13.00 Månadsträff i Tumbafoajén. Dagens gäst är en 
  favorit i repris, Björn Hemstad. Hans nya show 
  handlar om svenska melodier i rock & roll-format. 
 



Ti 29/10 kl 13.00 Motionsdans i Tumba Folkets hus i Segersjö, 
  Scheelevägen 41. Vi dansar till levande musik och 
  har trevligt. Entré 120 kr, kaffe eller te ingår. Ta 
  med eget bröd. Denna aktivitet brukar locka 80-
  100 glada motionärer varje gång. 
 
On 30/10 kl 09.30 Onsdagsvandring: " Vi tar buss nr 715 från Tumba 
   Station kl. 9,39 till Vattravägen, där Lilian möter  

upp som leder vandringen. Vi går till Möllebadet 
och gångvägen utefter Uttransjön fram till 
Rönninge. Lunch på Bistro Bar. Promenad runt 4 -
5 km. Buss eller pendeltåg tillbaka till Tumba. Väl 
mött hälsar Marianne." 

 
To 31/10 kl 09.20 Klassisk musik m m fortsätter i Studieförbundet  
  Vuxenskolans lokal. 
 
Några kommande aktiviteter: 
 
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/väninna 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. 

 
En påminnelse: Ställ om klockan till vintertid innan du går och lägger 
dig lördag den 26, så får du sova en timme längre på söndags-
morgonen – eller kanske gå en hurtig promenad före frukost? 
 
Onsdagen 23/10 var det 17 vandrare som gick 4,2 km i fint väder 
förbi Rödstu Hage och i Uttran och Tumba. Fin lunch intogs på Sur 
& Deg.  
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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: 
 
On 30/10 kl 19.00 Nakna som foster och gudar, 250 kr, Tumba- 
  scenen. 
 
Sö 10/11 kl 18.00 Lise och Gertrud – Kiss Your Darling, 250 kr, 

Tumbascenen. Musik som alla har hört! 
 

 
Tumbascenen visar såväl film som opera på bio. De har hemsidan 
http://www.folketshustumba.se/ 
 
Opera på bio: 
 
Sö 27/10 kl 16.00 Raymonda live från Bolsjoj i Moskva. Balett. 
 
Ti 29/10 kl 13.30 Manon, repris 
 
Lö 9/11 kl 19.00 Madame Butterfly live från Metropolitan med bl a 

Placido Domingo 
Ti 12/11 kl13.30 Madame Butterfly, repris 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
http://www.folketshustumba.se/


 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Sö 27/10 kl 19.00 Judy, Renée Zellweger som Judy Garland i filmen 

 om den sista, turbulenta tiden i stjärnans liv. 
To 31/10 kl 15.00 Dito, cafébio 
 
Må 28/10 kl 10.00 Fåret Shaun – Farmageddon, 90 kr vuxen, 70 kr 

barn 
Fr 1/11 kl 13.00 Dito 
 
T1 29/10 kl 10.00 Förfärliga snömannen, 90 kr vuxen 70 kr barn 
 
Ti 29/10 kl 19.00 Tills Frank skiljer oss åt 
Fr 1/11 kl 15.00 Dito, cafébio 
 
On 30/10 kl 10.00 Angry Birds 3, 90 kr vuxen 70 kr barn 
 
To 31/10 kl 10.00 Playmobil-filmen, 90 kr vuxen 70 kr barn 
 
To 31/10 kl 13.00 Familjen Addams, 90 kr vuxen 70 kr barn 
Fr 1/11 kl 10.00 Dito 
_____________________  The End ________________________ 

 


