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Botkyrka     
        

 

Bästa SPF:are!     Vecka 49 2019 
 

 

Månadsträffen den 25/11 bjöd på högklassisk underhållning av Linn och Ylva 
Bjernerup. 

 
E-handel, parkeringsappar, e-fakturor, kontantfria affärer, tidsbok-
ning, fakturabetalning, myndighetskontakter – allt fler funktioner i 
samhället digitaliseras. Det är ett nytt landskap som växer fram, på 
gott och ont. En sak är dock säker: Det gäller att lära sig orientera i 
detta nya landskap och utnyttja dess fördelar, t ex snabb, pappersfri 
kommunikation som den du just nu läser. 
Så om du känner någon SPF-medlem som ännu inte gett oss sin e-
postadress, påminn honom/henne! 
Du som vill ha hjälp med orienteringen, ta med din dator eller telefon 
och besök SeniorNet. Kontaktperson: Eva Nylund, 08-546 723 00, 
måndag - onsdag 10 - 12. 
 
 
Aktuellt: 
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Lö 30/11 kl 16.00 Musik i advent – konsert med kören Nova  
Cantica i Tumba kyrka, 150 kr/person. Glögg och 
pepparkakor serveras vid entrén. 

 
On 4/12 kl 11.30 Jullunch i Novisen. OBS: på grund av återbud 
  finns nu 3 platser kvar! Anmälan till Ingegerd  
  Johansson, tel 070-466 48 06. 
 

On 4/12 kl 09.50 Onsdagsvandring: "Tag buss nr 716 mot Bre-
mora från Tumba Busstation kl 9.54. Avstigning 
vid Lövholmenvägen, där väntar Monica Cumlin, 
som leder vandringen. Vi går runt i Tumba och av-
slutar med lunch på Spaaks Konditori i Tumba 
Centrum. Vandringen är slut ca kl 11.15 i god tid 
för de som ska äta jullunch på Novisen ska kunna 
hinna dit. Väl mött hälsar Marianne." 

To 5/12 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.  
 
Kommande aktiviteter: 

 
Må 9/12 kl 13.00 Luciafirande med musikklass från Björkhaga-
  skolan. 
 
Anmäl 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 senast 9 januari. 
 

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 

mailto:e.astridsdotter@gmail.com
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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. 
 

 

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

 
 
"Vi var 10 st. som gick 5,2 km runt i Huddinge utan regn och avslutade med 
god lunch på Spröd i Fullersta Gård." 

 
 

mailto:e.astridsdotter@gmail.com
mailto:anders.magnusson6@comhem.se
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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 

 
 

Botkyrka Riksteaterförening generellt: 
Hemsida: www.riksteatern.se/botkyrka 
E-post: botkyrka@riksteatern.se 

mailto:ingegerd.johansson.99@gmail.com
http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
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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: 
 
To 5/12 kl 12.00 Julshow med ViGör, Café Garbo i Tumba 

Kulturföreningen ViGör serverar godbitar ur årets 
julshow, som är en magisk mix av traditionell och 
modern musik. 

 

 
Tumbascenen visar såväl film som opera på bio. De har hemsidan 
http://www.folketshustumba.se/ 
  - 
Opera på bio: 
 
Sö 15/12 kl 16.00 Nötknäpparen (balett). En tidlös julsaga till till 

Tchaikovskijs fängslande musik. 180 kr. 
 
Må 16/12 kl 14.00 Trollflöjten (opera). Inspelning från Metropolitan. 

200 kr. 
Ti 17/12 kl 18.00 Dito 
 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
On 4/12 kl 14.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, 135 kr. 

Inspelat evenemang från förra årets succé på 
Scalateatern. 

On 18/12 kl 14.00 Dito 
Lö 21/12 kl 15.00 Dito 
_____________________  The End ________________________ 

http://www.folketshustumba.se/

