
  

    
      
 

Botkyrka     
        

 

Bästa SPF:are!     Vecka 45 2019 
 

 
 

Måndagsträffen den 28 var välbesökt, så välbesökt att nackdelarna 
med lokalen aktualiserades på nytt. Tumbafoajén har vissa fördelar, 
framför allt det centrala läget, men den är inte idealisk. Tjocka pelare 
skymmer sikten, och det är trångt både för publiken och för dem 
som fixar förtäringen. Det enda alternativ som vi i styrelsen har hittat 
är Folkets Hus i Segersjö. Inte så centralt, men större. 
Bussförbindelse finns, en gång i halvtimmen.  Finns det bättre 
förslag? Eller ska vi fortsätta i Tumbafoajén? Tacksam för 
synpunkter och tips till elisabethbackman@outlook.com. 

 
Vår redaktionskommitté har just påbörjat arbetet med programbladet 
för våren 2020. Även här tar vi gärna emot pigga och/eller seriösa 
förslag till nya aktiviteter. En del har vi redan börjat undersöka, t ex 
matlagningskurs för herrar, teckning och textilslöjd. 
 
Aktuellt: 
 
On 6/11 kl 9.50 Onsdagsvandring: "Konstvandring i Västertorp 

ca 4 km - Vi tar tåget längst fram från Tumba 
station kl 9.59 till Stockholms Södra. Gå till 
Mariatorget. Ta Tunnelbanan längst bak mot 
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Fruängen kl 10.34 eller 10.44 till Västertorp. Gå ut 
längst bak på perrongen, där väntar Eva som 
leder vandringen. Lunch på Västertorps Hjärta. 
Väl mött hälsar Marianne." 

 
On 6/11 kl 10.00 Hälsa-cirkel med Anders Magnusson. Plats:  
  Seniorhuset, Grödingevägen 2. Nya deltagare 
  välkomna! 
 
On 6/11 kl 14.00 Trälar, gravsmycken och Yggdrasil på The 

Viking Museum. Boka plats via Stockholms-
distriktet info@spfstockholm.se eller 08-720 77 
30. 

 
To 7/11 kl 9.20  Klassisk musik, jazz och annat: Träffas varje 
  torsdag i Vuxenskolans lokaler i Broängsgården, 
  Falkvägen 42 i Tumba. Ingen föranmälan behövs, 
  är bara att komma. Den något udda starttiden är 
  en anpassning till busstidtabellen. 
 
Nu är det dags att anmäla sig till årets jullunch den 4 december kl 
11.30. Några få platser finns kvar. Se annons längre ner. 
 
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. 

 
"Vi var 17 st. som gick 4,1 km till Möllebadet och runt Uttransjön 
till Rönninge. Härlig lunch på Bistro Bar." 
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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 

 
                                                                                    

 
 

Jullunch 
 
 
 
 

Onsdag den 4 december klockan 11.30                      
 på NOVISEN.  

         
Nu är det dags att anmäla sig till årets jullunch, 

sista anmälningsdag är 23 november. 
Priset för årets jullunch är 275:- kronor/person. 

 
Anmälan sker till Ingegerd Johansson: 070-4464806 

mailadr: ingegerd.johansson.99@gmail.com 

 
Vi ser helst att du betalar in avgiften på 

plusgiro 619573-9 senast 23 november 
Märk: Jullunch och ditt/ert namn 

 

Välkomna 
 

PS. Du som inte är medlem och önskar deltaga 
i mån av plats betalar 350 kronor/person. DS 
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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: 
 
Sö 10/11 kl 18.00 Lise och Gertrud – Kiss Your Darling, 250 kr, 

Tumbascenen. Musik som alla har hört! 
 
To 14/11 kl 12.00 Kom igen, Caritha!, lunchteater, 225 kr. 
 

 
Tumbascenen visar såväl film som opera på bio. De har hemsidan 
http://www.folketshustumba.se/ 
 
Opera på bio: 
 
Lö 9/11 kl 19.00 Madame Butterfly live från Metropolitan med bl a 

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

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Sö 3/11 kl 17.00 Förfärliga snömannen, från 7 år, 90 kr vuxen, 70 

kr barn 
 
Sö 2/11 kl 19.00 Smärta och ära 
Ti 5711 kl 14.00 Dito, cafébio 
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Må 4/11 kl 16.30 Ella Fiztgerald – Just One of Those Things 
On 6/11 kl 14.00 Dito, cafébio 
 
Ti 5/11 kl 19.00 Bortom det synliga 
To 7/11 kl 14.00 Dito, cafébio 
 
_____________________  The End ________________________ 

 


