
  

    
      

 

Botkyrka 

                                                          Vecka 48- 2018 
 

 
 

Bilden togs lördag den 24 på samma plats vid Lida som förra veckans  bild. Då milt och grått, nu 
kyligt och klart. Tunn, tunn is har börjat bildas på sjön. 
 

 
Bästa SPF-are! 
 
Detta händer under veckan: 
 
Måndag den 26 november kl 13: Månadsträff .  

Först information och frågestund kring gula fläcken och andra 
synproblem med Susanne Kuylenstierna. Därefter underhållning 
med revyartisten Irene Sangemark, Västerås egen prima donna. 
 
En påminnelse: Ta med en vän som inte är medlem men nyfiken på 
SPF! Du som gör det får gå gratis på månadsmötet  den 28 januari, 
liksom din vän. 
 

Tisdag den 27 november kl 13-16: 
Motionsdans i Segersjö Folkets hus, Scheelevägen 41.  Lasse 
Erikssons band spelar . Entré 100 kr, kaffe eller te ingår. Ta med 
bröd. Deltagarantalet varierar men brukar ligga kring 70 personer. 
Vill du veta mer? Ring Gunhild Jonsson, tel 0734 233 650. 
   



Onsdagen den 28 november 
                 Vi  träffas vid Tumba busstation där möter Margareta Thunberg. 

Åker med buss nr 738 kl. 9,40 mot Norsborg.  Avstigning i Hallunda.    
Vandring via Fittja till Subtopia i Alby där vi äter lunch.  
Väl mött hälsar Marianne". 

 
 
Fredag den 30 november kl 14.30: 

Bioträffen, Tumbascenen: Denna vecka visas Tårtgeneralen, en 
feel good-film delvis baserad på verkliga händelser i Köping, 
” Sveriges tråkigaste stad”  enligt jan Guillou. I huvudrollen Mikael 
Persbrandt. 
 

Övrigt: 
 
 

 

 

Nu har X-et cirkeln haft sitt första 
möte för terminen. Vi samlades i 
Seniorhuset den 15 november 
och fick en intressant liten 
föreläsning av X-et kännaren och 
tillika X-et Sällskapets ordförande 
Leif Magnusson. 
 
Han presenterade också en liten 
bok, X-et ABC som vi 
rekommenderar. 
 
Vi är 9 medlemmar i cirkeln som 
ständigt lär oss mer om Tumba-
sonen Sven X-et Erixson. 
 
Nästa gång ska vi besöka det 
nyrustade X-et museet som finns i 
Tumba bibliotek. 
 
 



 

Vi var 13 st som vandrade 3,8 km som avslutades med en härlig sopplunch 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen genom 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
 
elisabethbackman@outlook.com 

hakan-thunberg@tele2.se  
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