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I Gambia märktes inte den förestående julen alls. En påse skumtomtar i en palm fick duga 
som stämningsskapare. 

 
Bästa SPF:are, 
 
Snart är det jul, och årets jullunch är nära förestående. En påminnelse  om 
vad som gäller den 10 december: 
 
Insläpp tidigast 11.30. Maten anländer kl 12.00. 
Luciatåget kommer kl 14. 
 
Nyhet: Ett par medlemmar har uttryckt besvikelse över att lunchen så snabbt 
blev fullbokad, och att de därmed också gått miste om luciatåget. Därför har vi 



abonnerat stora scenen för luciatåget. Du som vill kan slinka in på efterinsläpp 
ca 13.45 för att se och höra  barn från en av Björkhagas musikklasser. Det 
kostar ingenting. 
 
Onsdag 12 december: Sista onsdagsvandringen för året. "På onsdag den 12 
december åker vi med pendeltåget längst bak kl 10.29 från Tumba, Tullinge kl. 
10.33. Avstigning Stockholm City, Vi går via Odenplan till Hagastan mitt emot 
Karolinska Sjukhuset. Åter till Odenplan för lunch. Slutmålet är Sven-Harrys 
Konstmuseum för att se en utställning av Jenny Nyström. Offentlig visning är 
kl 14,00 och den tar ungefär 30 min. Inträde 80 kr. Väl mött önskar Marianne 
Backman som också leder vandringen."  
 

 
 
Här ett par bilder som väntar er på Sven-Harrys, flygande tomte resp ett 
självporträtt (Jenny N, alltså). Och nedan kommer gruppen som besökte 
utställningen för några veckor sedan, samt en bild från senaste 
onsdagsvandringen. 



 
 
 
Första vandringen 2019 går 23 januari, info i programbladet och på hemsidan. 
 

Höstens studiecirklar avslutas nu, men många av dem återupptas i januari. 
Såväl nya deltagare som helt nya studiecirklar är välkomna. Du som saknar 
likasinnade  att läsa böcker, utöva någon  hobby eller fördjupa dig i något 
specialintresse med, hör av dig till Elsie Astridsdotter, 
elsie.astrids@comhem.se. Minimiantal för en studiecirkel (som vi får bidrag för 
via Vuxenskolan) är 4 personer, som träffas 4 gånger. 
 
Den första resan 2019 går till Jokkmokks vintermarknad redan i februari, så 
det är snart dags att anmäla sig. Saxat ur det kommande programhäftet: 
 
Jokkmokks vintermarknad 
Jokkmokks marknad är en av Sveriges äldsta marknadsplatser, 
vintermarknaden har anor sedan 400 år. Sameslöjd, lokala delikatesser, 
Jokkmokks Tenn och Ajtte fjäll- och samemuseum. Kiruna och Ice Hotel. 
 
Datum: 9 - 11 februari 
Pris:  10 150 kronor per person (ord pris: 10 450 kr) 
I priset ingår flyg Arlanda - Luleå t o r, buss, del i dubbelrum med frukost två 
nätter, en lunch, tre middagar, dag tre en lättare måltid hos Helena Länta. 
Reseledare från ReseSkaparna och lokal guide i Lappland. 
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Programhäftet för våren bör komma till er vecka tre, tryckeriet är stängt under 
mellandagarna. 
 
Ett knappt 20-tal SPF:are besökte SVT 4/12. Vi delades upp i två grupper som 
leddes runt av mycket kunniga guider till ett antal studior, med och utan 
möblemang, och andra lokaler. Enorma utrymmen, korridorer som på ett 
större sjukhus, fast kalare. Ett par bilder, halva gänget och vinterstudion. 
 

 
 
 
I skrivande stund verkar julsnön långt borta. Därav bilden nedan. 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen 
genom 
Elisabeth Bäckman, tf ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 
 

elisabethbackman@outlook.com 
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