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Bästa SPF:are!     Vecka 51 2019 
 

 
Årets sista månadsträff fick en stämningsfull avslutning med fyrstäm-
mig sång av en musikklass från Björkhagaskolan.  
 
Från kommunalt håll fick vi veta att det blev nej till seniorföreningar-
nas förslag om gratis broddar till pensionärerna. På plussidan note-
ras dock att seniorernas nöjdhet med den kommunala servicen har 
ökat något. Botkyrka är inte längre sämst i landet. Men vägen till 
riksgenomsnittet är lång, så vi fortsätter såklart med att bevaka våra 
intressen, i första hand via det kommunala pensionärsrådet, KPR.  
 
Vårt programblad för våren är snart klart och skickas ut till alla 
medlemmar i början av januari. Ett par nyheter utöver dem som 
aviserats tidigare: På grund av stor efterfrågan startas ytterligare en 
kurs i balansträning den 16 januari. Vi kommer också att ordna en 
kortkurs i hjärt- och lungräddning i februari. 
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SPF Seniorerna trappar ned inför julen, men några aktiviteter 
återstår: 
 
Ti 17/12 kl 13.00 Årets sista motionsdans i Segersjö Folkets hus. 
 
To 18/12 kl 09.20 Klassisk musik, jazz och annat i Broängs-

gården, Falkvägen 42. 
 
Repris från förra veckobrevet: 
 
Du kan 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. 
 

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. 
 

 
 

” I onsdags var vi 15 st. som trotsade regn och vind och gick 4,4 km från Stockholm Södra via Slussen till Stortorgets 

Julmarknad. Avslutning på Stockholm Stadsmuseum med lunch och guidad visning.” 

mailto:e.astridsdotter@gmail.com
mailto:jarl@percico.com
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Information från Botkyrka Riksteaterförening och lite annat kommer 
sist i veckobladet. 
 

 

Midvinternattens köld var hård, åtminstone natten till den 10/12. 

 
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). 
 
Föreställningar de närmsta veckorna, på hemsidan hittar du all 
info: 
 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
mailto:botkyrka@riksteatern.se
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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 
 
Lö 11/1 kl 19.00 Wozzek (opera av Alban Berg), live från 

Metropolitan. 
Ti 14/1 KL13.30 Repris 
 

 
Film: 
Priset är 100 kr om inte annat anges, cafébio innebär att fika ingår 
från kl 13.00. 
 
Sö 18/12 kl 18.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, 135 kr. 

Inspelat evenemang från förra årets succé på 
Scalateatern. 

Lö 21/12 kl 15.00 Dito 
 
Ti 17/12 kl 14.00 Knives Out (cafébio) 
 
To 19/12 kl 14.00 Porträtt av en kvinna i brand (cafébio) 
 
_____________________  The End ________________________ 

http://www.folketshustumba.se/

