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Bästa SPF:are!     Vecka 47 2019 
 

 
 
I torsdags, en riktigt grå novemberdag, åkte en stor del av 
föreningens funktionärer på en liten tripp till Eckerö. Turen och en 
god viltmiddag på Ålandsbåten var ett litet tack till alla som håller vår 
verksamhet i gång. Utan funktionärerna blev det inga studiecirklar, 
bioträffar, promenader och inte heller någon förtäring vid 
månadsträffarna. All heder åt dessa duktiga personer! 
Om du vill vara med i det här trevliga gänget, hör av dig till Ingegerd 
Johansson, ingegerd.johansson.99@gmail.com  
 

    

Några förslag till nya studiecirklar till våren har kommit in: 

• Teckna med höger hjärnhalva, cirkelledare finns 

• Matlagning för män, cirkelledare och lokal finns 

• Hardangersömnad 
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• Landskapscirkel, cirkelledare sökes 
Anmäl gärna intresse tidigt, så vi vet om vi ska gå vidare, anmälan 
till studieombudet Elsie: e.astridsdotter@gmail.com eller 08-532 522 
93. 
Dessutom återkommer Göran Hedqvist med en serie engelska 
dokumentära flygfilmer från andra världskriget. Här görs anmälan till 
Anders Magnusson, anders.magnusson6@comhem.se eller 073-
979 17 88. 
 

 

Aktuellt: 
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. 
Ta gärna med dina vänner och bekanta. Det är 
öppet hus för alla intresserade.  

On 20/11 kl 9.00  Onsdagsvandring: " Vandring i Tullinge Villas-
tad - Vi träffas vid Pressbyrån vid Tullinge Station 
kl. 10,00, där väntar Gun Jonsson som leder 
vandringen. Vandringen avslutas vid Körsbärspar-
ken där vi äter vår medtagna matsäck. Ta även 
med sittunderlag. Väl mött hälsar Marianne." 

On 20/11 kl 19.00 Hälsacirkeln i Seniorhuset, sista för terminen. 
 
To 21 /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. Starttiden är anpassad efter 
   busstidtabellen. 
 
Jullunchen den 4 december kl 11.30 är fulltecknad, det går att 
ställa sig på kö och hoppas på återbud. Glöm dock inte att betala i 
tid!  Se annons längre ner. 
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Kommande aktiviteter: 
 

Må 25/11 kl 13.00 Månadsträff i Tumbascenens foajé. De skön-
sjungande systrarna Ylva och Linn Bjernerup un-
derhåller i svängig jazzstil. 

 
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! 
 
Information från Botkyrka Riksteaterförening och lite annat kommer 
sist i veckobladet. 
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"Vi var 9 st. som trotsade vädrets makter och gick en härlig 4,3 km´s 
promenad genom skogen till Vårsta centrum. Mycket god lunch på 
Vårsta Pizzeria". 
 
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: 
 
Lö 16/11 kl 15.00 Kurt och Kio, Teater Tre, 3 – 6 år. Kurt och Kio 
   bygger den perfekta kojan i vardagsrummet. 
 
To 21/11 kl 19.00 Att bossa en bitch, Folkets Hus Hallunda, 200 

kr. En musikalisk och komisk uppgörelse med 
Shakespeares Så tuktas en argbigga. 

 
Fr 22/11 kl 18.00 Arga änkan – vihainen leski, Folkets Hus 

Hallunda, 200 kr. Live på bio från Helsingfors 
Stadsteater, textas på svenska och finska. Den 
74-åriga änkan är äntligen fri att leva livet! 

 
Lö 23/11 kl 15.00 Någon kommer på besök, Teater Slava, 2 - 6 år. 

Lova och Viktoria har en väska med visor och 
historier. 

 
Tumbascenen visar såväl film som opera på bio. De har hemsidan 
http://www.folketshustumba.se/ 
  - 
Opera på bio: 
 
Sö 17/11 kl 16.00 Le Corsaire, Bolsjoj i Maskva. Balett. Pirater, 

kärlek och slavhandel i en spännande balett. 
 
Lö 23/11 kl 19.00 Akhnaten (Philip Glass), live från Metropolitan. 
Ti 26/11 kl 13.30 Repris. 
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Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
T1 19/11 kl 14.00 Jag kommer hem igen till jul, cafébio 
To 21/11 kl 19.00 Dito 
 
On 20/11 kl 19.00 Le mans ´66 
To 21/11 kl 14.00 Dito, cafébio 
_____________________  The End ________________________ 


