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Botkyrka     
        

 

Bästa SPF:are!     Vecka 48 2019 
 

 
 
Gråvädret envisas, så det gäller att ta vara på ljuspunkterna i tillva-
ron. Vi i SPF gör vårt bästa och bidrar förhoppningsvis med några 
ljusglimtar i novembermörkret. Att träffas under enkla men trevliga 
former är bra för både humöret och hälsan. Och snart är det jul! 
 
Aktuellt: 
Må 25/11 kl 13.00 Månadsträff i Tumbascenens foajé. De skön- 
  sjungande systrarna Ylva och Linn Bjernerup  

underhåller i svängig jazzstil. Dessutom senaste 
nytt från kommunen. 

 

Ti 26/5 kl 13.00 Motionsdans i Segersjö Folkets hus. Entré 120 
kr, kaffe eller te ingår. Medtag eget bröd. 
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On 27/11 kl 10.25 Onsdagsvandring: "Tag pendeltåget från Tumba 
kl 10.29, Tullinge kl 10.33 längst fram i tåget till 
Huddinge, där möter Nina som leder vandringen. 
Vi går i Huddinge och äter lunch på Spröd i Ful-
lersta Gård. Väl mött hälsar Marianne." 

 
To 28/11 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.  
 
Fr 29/11 kl 14.00  Bioträffen: Shoplifters, en värmande film som 
  väcker frågor vad som är rätt och vad som är en 
  god gärning. 
 
Kommande aktiviteter: 

 
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. 
 

Må 9/12 kl 13.00 Luciafirande med musikklass från Bjötkhaga-
  skolan. 
 
Du kan redan nu anmäla dig till Dramatens föreställning I väntan på 
Godot söndag den 16/2 kl 16. Vi har bokat 20 fina platser. Anmälan 
till e.astridsdotter@gmail.com eller tel 073 329 29 91. Betalning: 335 
kr till pg 61 95 73-9. 
 

Några förslag till nya studiecirklar till våren har kommit in: 

• Teckna med höger hjärnhalva, cirkelledare finns 

• Matlagning för män, cirkelledare och lokal finns 

• Hardangersömnad 

• 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. 

mailto:e.astridsdotter@gmail.com
mailto:e.astridsdotter@gmail.com


 

3 

 

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. 
 

 

Information från Botkyrka Riksteaterförening och lite annat kommer 
sist i veckobladet. 

 
 
"Vi var 9 st. som gick 3,7 
km i soligt väder från 
Tullinge station till 
Körsbärs-parken där 
medhavd matsäck åts.". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 
                                                                                    

mailto:anders.magnusson6@comhem.se
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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 

 
 

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). 

mailto:ingegerd.johansson.99@gmail.com
http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
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Föreställningar de närmsta veckorna, på hemsidan hittar du all 
info: 
 
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. 

 
On 27/11 kl 19.00 Barnen, Folkets Hus Hallunda. Ett psykologiskt 

deckardrama tiden efter katastrofen. 
 

 
Tumbascenen visar såväl film som opera på bio. De har hemsidan 
http://www.folketshustumba.se/ 
  - 
Opera på bio: 
 
Lö 23/11 kl 19.00 Akhnaten (Philip Glass), live från Metropolitan. 
Ti 26/11 kl 13.30 Repris. 
 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Sö 24/11 kl 19.00 Sorry We Missed You 
 
Må 25/11 kl 16.30 Marianne and Leonard: Words of Love. Filmen 

om Leonard Cohen och Marianne Ihlen. 
To 28/11 kl 14.00 Dito, cafébio 
 
On 27/11 kl 14.00 Judy, cafébio, Renée Zellweger som Judy Garland 

http://www.folketshustumba.se/
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Sö 1/12 kl 13.00 Pavarotti 
 
_____________________  The End ________________________ 


