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Bästa SPF:are!    
 
Just nu pågår arbetet för fullt med att  fylla programhäftet för våren med intressanta, roliga 
och utvecklande aktiviteter. Du som har en idé eller en önskan om något du gillar att göra 
eller något nytt du vill pröva på, hör av dig!  I en så pass stor förening som vår borde du 
också kunna hitta någon som delar ditt specialintresse. Kontakta i första hand Elsie 
Astridsdotter, elsie.astrids@comhem.se, eller undertecknad, 
elisabethbackman@outlook.com . 
 
Aktuellt: 
 
Onsdag den 14 november 
Onsdagsvandringen. Vi går från Flemingsberg till Huddinge. Pendeln går 9.59 från 
Tumba, 10.03 från Tullinge och är i Flemingsberg 10.06. Åk i första vagnen. Uppe vid 
spärren väntar Nina Juter. Ingen matsäck. Väl mött hälsar Marianne. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
En liten reflektion vid Tullingesjön 
i november: 
  
När klimatet  hårdnar överger 
fåglarna sitt revirhävdande och  
sluter sig samman i större 
grupper, i bästa samförstånd.  
 
Något för världens  makthavare 
att ta efter? 
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Torsdag den 15 november 
Vi besöker Jenny Nyström-utställningen på Sven-Harrys museum. Du som vill ha 
sällskap, kom till museet kl 13. Kostnad 80 kronor. 
 Adress: Eastmanvägen 10, Stockholm. Pendeltåg eller Tunnelbana till Odenplan. 
 
Längre fram: 

Det finns ett fåtal platser kvar till SVT 4 december.  
Sista anmälningsdag 15 november.  
Det är gratis.  
Samling kl 15.30 i foajen i TV-huset.  
Bästa sättet att ta sig dit är buss 69 som stannar utanför T-centralen med  avstigning vid 
Berwaldhallen och en kort promenad på 5-10 minuter till SVT. Medtag giltig legitimation. 
Anmälan till Ingegerd Johansson, ingegerd.johansson.99@gmail.com med namn och per-
sonnummer. 
 
En påminnelse:  
Månadsträffen den 10 december blir i år också jullunch med luciatåg.  
Plats och tid: Aulafoajén, Tumba, kl 12.00 . Begränsat antal platser! 
Kostnad: 160 kr för medlemmar, 260 kr för ev medföljande. 
Bindande anmälan senast den 1 december till Saga Andersson, 
anderssonsaga@outlook.com  eller tel 070 870 66 54. Betala anmälningsavgiften till 
plusgiro 61 95 73-9 senast  den 3 december.  Glöm inte att ange avsändare och vad ni 
vill dricka. Lättöl eller vatten. Vin och starksprit finns att köpa till självkostnadspris. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande  och Saga Andersson, medlemssekreterare 
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