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Bästa SPF:are, 
Befinner mig denna vecka vid ett annat vatten, vid atlantkusten i Gambia, ett 
av Afrikas fattigaste och minsta länder, ungefär lika stort som Skåne. Landet 
är fattigt och ca 50% av befolkningen är analfabeter. Sverige finansierar via 
SIDA ett omfattande utbildningsprogram med målet att alla barn skall ha full 
grundskoleutbildning år 2030.  
 
Aktuellt hemma i SPF Botkyrka: 
Först vill vi i styrelsen beklaga att inslaget med ögonläkaren föll bort från 
senaste månadsträffen. Vi hade inte fått något meddelande om detta i förväg 
och kunde följaktligen inte göra något i den akuta situationen. Däremot har vi 
en ny expert på gång, men kan inte ange exakt datum ännu. 
 
Tisdagen den 4 december 
Studiebesök på Sveriges Television. Vi som har anmält oss åker förslagsvis 
med tåget som går 14.14 från Tumba, sista vagnen. För att slippa alla trappor 
åker vi till Odenplan och tar buss nr 4. 
 
 
 



Onsdagen den 5 december 
Vandring. Vi träffas kl 10.00 i Tullinge C vid uppgången till tågen under 
viadukten. Där väntar Ella Eriksson. Vi vandrar genom skogen till Björnkulla 
och fortsätter sedan till Visättra. Vi äter lunch i Flemingsberg. 
Väl mött önskar Marianne Backman 
 
Jullunchen den 10 december: 
Insläpp tidigast 11.40. Maten serveras ca kl 12.00. 
Luciatåget kommer kl 14. 
 
Teaterföreningen: 
Vi får information om Riksteaterns vårprogram vid månadsmötet i januari, men 

redan nu kan du som är intresserad gå in på hemsidan och se repertoaren: 
botkyrka.riksteatern.se.  Vill du vara ute i god tid för att försäkra dig om  biljetter 

till någon viss föreställning, kontakta Bodil Nordström, 08-778 25 98. 
 
 

 
Vi var 14 st. tappra damer i som trotsade kylan och vandrade i 6 km från Hallunda till 
Suptopia i härligt solsken." 

 
En fridfull första advent tillönskas er alla från styrelsen genom 

Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
 
elisabethbackman@outlook.com 

hakan-thunberg@tele2.se  
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