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Bästa SPF:are!     Vecka 50 2019 
 
Förra veckans höjdpunkt var jullunchen i Restaurang Novisen, där 
samtliga elever hade jobbat hårt i flera dagar för att få till ett julbord 
helt i klass med proffsdrivna restauranger. 
 

 
Svårt att välja bland alla godsakerna, tycker Berit Pantelidis. 

 

Inte mycket återstår av 2019 års aktiviteter i vår förening, men än är 
det inte dags för jullov: 
 
Må 9/12 kl 13.00 Månadsträff med Luciatåg från Björkhagaskolans 
  musikklasser 
 
Ti 10/12 kl 13.00 Motionsdans i Segersjö Folkets Hus 
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On 11/12 kl 09.35 Onsdagsvandring: "Tag pendeltåget längst 
fram från Tumba station kl 9.44 eller Tullinge kl 
9.48. Avstigning Stockholm Södra. Promenad till 
Stortorgets Julmarknad. Lunch på Stockholm 
Stadsmuseum vid Slussen, som avslutas med en 
30 min visning kl 13.00. Väl mött hälsar Mari-
anne." 

To 12/12 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: 

 
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. 
 

Ännu längre fram: Det är nu klart att det blir en vandringsresa till 
Saalbach/Hinterglemm även nästa år. Intresset är stort, så om du vil 
vara säker på att få följa med kan du redan nu anmäla dig till Jarl 
Johansson, jarl@percico.com  
Avresedatum: 9 september 2020. 
 
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. 
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. 

mailto:e.astridsdotter@gmail.com
mailto:jarl@percico.com
mailto:e.astridsdotter@gmail.com
mailto:anders.magnusson6@comhem.se
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”Vi var 10 stycken som var med på promenaden i Lövholmen, Skäcklinge och Tumba, 3,9 km, i be-
hagligt milt vinterväder. Avslutningsvis fikade vi på Spaaks i Tumba Centrum.” 
 

Information från Botkyrka Riksteaterförening och lite annat kommer 
sist i veckobladet. 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 
 

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). 
 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
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Föreställningar de närmsta veckorna, på hemsidan hittar du all 
info: 
 
Uppehåll till 30 januari. 
 

 
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. 
 
Sö 8/12 kl 18.00 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 
 
Sö 8/12 kl 20.00 Oma Maa/Det egna landet 
 
On 11/12 kl 19.00 När livet känns lite jobbigt… ring mamma! 
 
Fr 13/12 kl 14.00 Om det oändliga (cafébio) 
 
Ti 17/12 kl 14.00 Knives Out (cafébio) 
 

http://www.folketshustumba.se/
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To 19/12 kl 14.00 Porträtt av en kvinna i brand (cafébio) 
 
_____________________  The End ________________________ 


