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Botkyrka     
        

 

Bästa SPF:are!     Vecka 46 2019 
 

 
 

Förra veckans brev inleddes med en fråga om vår möteslokal, Tum-
bafoajén. Frågan gällde om vi skulle flytta månadsmötena till Seger-
sjö Folkets hus. Ett tiotal medlemmar har hittills svarat, och de flesta 
är helt överens om att Segersjö Folkets hus är ett sämre alternativ.  
Är dessa personer representativa? Skriv gärna till  

elisabethbackman@outlook.com och säg vad du tycker! 

 
Arbetet med programbladet för våren 2020 fortskrider. Det är 
fortfarande tid för nya förslag och önskemål. Vi har t ex förstått att vi 
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bör anlita fler föredragshållare till månadsträffarna. Vi är tacksamma 
för tips. 
 
Värva gärna nya medlemmar, de behöver inte betala avgift för 2019. 
 
Telefonnummer: I arbetet med att ta fram en lista på våra 
funktionärer upptäckte vi att flera av dessa saknar mobilnummer i 
medlemsregistret, fast vi vet att de har sådant. Då talar vi om ett 
trettiotal av våra totalt närmare 800 medlemmar… Vet ni med er, 
eller är osäkra, att ni inte anmält nya eller ändrade telefonnummer, 
hör av er till Saga eller Håkan, anderssonsaga@outlook.com eller 
hakan-thunberg@tele2.se. (Det går också att själv ändra via Mina 
sidor på SPF Seniorernas hemsida, men har någon loggat in den 
vägen?) En anledning till att det är bra att mobilnumren finns i 
medlemsregistret är att en SMS-funktion är under utveckling för att 
vi lätt skall kunna få fram meddelanden till er. 
 
Aktuellt: 
 
Ti 12/11 kl 13.00 Motionsdans i Segersjö Folkets hus. Entré 120 

kr, kaffe eller te ingår. Medtag eget bröd. 
 

 
  Foto Markus Redman, Danslogen  

 

On 13/11 kl 9.00  Onsdagsvandring: "Vi tar buss nr 715 från 
Tumba station kl 10.09 till Strandvägen, där Berit 
möter upp. Vi går Strandvägen och sedan genom 
skogen till Brosjön. Lunch på pizzerian i Vårsta 
centrum. Väl mött hälsar Marianne." 
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To 14 /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. 
 
To 14/11 kl12.00  Funktionärsresa till Åland. Avresa med buss från 
  Tumba, Munkhättevägen 55, kl 12.00, och från 
  Hallunda C kl 12.10. Hemma igen vid tiotiden. 

Det finns inget att köpa på bussen så ta gärna 
med någon frukt eller dylikt att tugga på under 
bussresan.  Däremot på båten finns en cafeteria 
med både kaffe och mat. 
Vi har hyrt ett sammanträdesrum på båten där du 
har möjlighet att förvara kläder och eventuella 
väskor under resan. 

   På återresan ifrån Eckerö serveras viltbordet. 
Ankomst Grisslehamn kl 19.30 där möter bussen 
upp för hemfärd. 

  

Jullunchen den 4 december kl 11.30 är fulltecknad, det går att 
ställa sig på kö och hoppas på återbud. Se annons längre ner. 
 
Kommande aktiviteter: 
 

Ti 19/11 kl 16.00  PUB i SeniorNets regi. Jannika Häggström spelar 
härlig 50-tals musik och sjunger.  
Kom och rocka loss!  
Plats: Seniorhuset, Grödingevägen 2, Tumba. 
Efter underhållningen dukar vi upp fika, smörgå-
sar och öl/vin till självkostnadspris. 

 
Välkommen till PUB-afton. Ta gärna med dina 
vänner och bekanta. Det är öppet hus för alla in-
tresserade.  
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Sö 16/2 kl 16.00 DRAMATEN, Lilla scenen: "I väntan på Godot". 
Pris: 335 kr. Biljetter finns på bänk 14, 15, 16. 

 Anmälan till Elsie Astridsdotter, 073-329 29 91 el-
ler e.astridsdotter@gmail.com. 

 Långt fram i tiden, men teatrarna brukar vilja ha 
betalt tidigt! 
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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 kl 13.30 Madame Butterfly, repris 
 
Sö 17/11 kl 16.00 Le Corsaire, Bolsjoj i Maskva. Balett. 
 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Må 11/11 kl 14.00 Pavarotti, cafébio 
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On 13/11 kl 14.00 Sara med allt sitt väsen, cafébio 
On 13/11 kl 19.00 Dito 
 
To 14/11 kl 15.00 Jag kommer hem igen till jul, cafébio (OBS 

15.00) 
Ti 19/11 kl 14.00 Dito, cafébio 
To 21/11 kl 19.00 Dito  
_____________________  The End ________________________ 

 


