
 
 
 
 

 

Botkyrka                     
 
Bästa SPF-are!                    Vecka 44 2020 
  
                                          

Regnvåt asfalt behöver inte göra en dyster – 
tänk dig bara vad exempelvis en pigg 
treåring skulle göra vid åsynen av denna 
hoppbana! 
 
Vi andra kanske inte hoppar av förtjusning 
men kan åtminstone glädjas en smula åt att 
myndigheterna nu lättar på vårt 
utegångsförbud. Tänk dock på att inget har 
förändrats i coronaläget. Stor försiktighet 
gäller fortfarande. Träffas utomhus så länge 
det går, begränsa dina kontakter även i 
fortsättningen, och försök påverka yngre 
personer i din närhet att de också ska hålla 
sig i skinnet och minimera sitt sociala liv 
precis som vi. 
 
                                 

                                                                                              

Aktuellt: 

On 28/10 kl 10.00 Vandring i Tullinge med fokus på ortens 
  historia. Guide: Åsa Anderljung. Samling vid 
  Pressbyråkiosken 
 
 
To 29/10 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. 
 

Fr 30/10 kl 14.00 Bioträffen drar i gång igen, med filmen 
Bohemian Rhapsody på Tumbascenen. 



 
Förra veckans vandring blev rekordlång, 6,2 km. Men vädret var fint, naturen vacker och 
stämningen glad, inte minst när det äntligen blev dags för fika. (Men hur är det med 
avståndet egentligen? Redaktören, som var med, kan intyga att avståndet var helt 
regelmässigt, vissa sitter ju t ex vid den röda väggen.) 

 
Följande från Korpen Huddinge Botkyrka missade vi i förra 
veckans veckobrev: 

”Jag heter Annelie och jobbar för Korpen i ett projekt under hösten riktade till seniorer.  Jag 

söker seniorer som vill bryta ensamheten och stärka sig själva genom träning, föreläsningar 

och gemenskap. 

Vi på Korpen erbjuder träning (utomhus om vädret tillåter) för att öka balansen och stärka 

musklerna samt föreläsningar kring hälsa där individen får redskap för att själv förbättra sin 

hälsa och på så sätt känna sig starkare. 

Vi utövar även Mindfulness har visat sig vara hjälpsamt för många olika tillstånd, bland annat 

hjälpsamt mot stress, ångest och oro. 

Gemenskapen sker när vi ses i mindre grupper, gärna fysiskt men det finns även chans att 

delta digitalt. 

Att delta är gratis och vi är igång men vill ha fler deltagare.  

Det handlar inte om att värva medlemmar utan nå människor som vill göra något som kan 

visa vägen till en bättre hälsa. 

 Annelie Hollén 

Föreningskonsulent  

08-299 622” 



Vänliga hälsningar från oss i styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

__________________________________________________ 
Från Bioträffen: 
 
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 
 

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 
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________________________ 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 25/10 18.00 Varg Veum i Folkets Hus, Brage, Hallunda 

En föreställning med spänning, ironisk humor, god tillspetsad berättarkonst och nära 
publikkontakt. Föreställningen utspelar sig på Varg Veums kontor där Lasse Åkerlund 
gestaltar Veum och för övrigt även de andra karaktärerna i föreställningen. Via en 
uppsökande klient, ett utpressningsfall, hamnar Veum rakt in i den kriminella världen. 
Den populäre författaren Gunnar Staalesen har skrivit om privatdetektiven Varg 
Veum. Böckerna finns i svensk översättning, flertalet av dem har filmatiserats och 
även visats i svensk TV. 

 
Sö 1/11 19.00 Chefen på Tumbascenen 

Den nyblivna mellanchefen Jenny längtar efter något omstörtande. Hon vill driva ige-
nom storslagna visioner på det stora företaget. Men snart sugs hon in i nästintill obe-
gripliga maktspel i den stenhårda chefshierarki som råder. Likt en blodig maffia slänt-
rar cheferna mellan lunchrestaurangen och mötesrummen. Och ur företagets dunkla 
djup bubblar känslokladd, kött och tjafs upp som inte alls ryms i de mallar och system 
som hon ska jobba efter. 
 
Vad den duktiga mellanchefen Jenny dessutom inte anar - är att hon själv på ett 
snuskigt, smutsigt sätt ska bli orsak till sin egen undergång. 
 
Chefen är ett absurt, komiskt och mörkt kontorsdrama om våra innersta begär. En 
surrealistisk samtidsskildring på managementspråk. Det handlar om kroppar och ko-
stymer, om att dominera och domineras. Och om porriga skräpmail, uppfuckade po-
werpointpresentationer och medarbetarsamtal från helvetet. 

Sö 8/11 13.00 Esmeralda och draken i Hågelbyparken 

Sö 8/11 18.00 Änglar finns! I Folkets Hus, Brage, Hallunda 

 
____________________ TUMBASCENEN _______________________ 

 
Må 2/11 16.30 Rafael – det unga geniet Konstdokumentär 115 kr 
 
On 4/11 13.00 Kameliadamen Balett från Bolsjoj i Moskva 180 kr 
 
Lö 7/11 19.00 Trubaduren Opera från Met i New York 200 kr 
 

https://www.riksteatern.se/botkyrka


Ti 13/11 13.00 Dito 
TUMBASCENEN FILM 

Biljettpris normalt 100 kr 
Cafébio: Fika ingår i priset, serveras från 13.00 
 
Sö 25/10 19.00 De Gaulle 
On 28/10 19.00 Dito 
To 29/10 14.00 Dito (cafébio) 
 
On 4/11 19.00 Flykten över gränsen  
To 5/11 14.00 Dito (cafébio) 
 
Sö 8/11 19.00 Leva på hoppet 
On 11/11 19.00 Dito 
To 12/11 14.00 Dito (cafébio) 
 
Filmer på Hallunda Folkets Hus, se nedan (den aktuella affischen): 



 
  

  
  

  

_____________________________________ THE END _____________________________________ 
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