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Veckobrev nr 3 (13-19 januari) 2020  
 
 
 

 
På årets första solnedgång så såg det ut som om ”hela Sörmland stod i lågor” 

 
 

 

 
 

Fredags-pub 
 

Årets första pub-kväll blir fredag den 31 januari kl 17.20. Vi flaggar upp för detta 

redan nu så att du som läser detta kan boka upp den kvällen för ett glas vin, öl eller 

alkoholfritt tillsammans med ett glatt sällskap. 

Kontaktperson Leif Åsberg 070-671 10 24 
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Medlemsmöte: Manligt och kvinnligt i konsten 

 

Onsdagen den 15 januari kl. 12.00 i Grödinge bygdegård 

  
 

 

 

 

Marie Andersson, konstguide och skribent, berättar om 

manligt och kvinnligt i konsten.  

 

 

 

 

Har du svårighet att komma till Bygdegården? 

 
Någon med bil kommer att finnas på vändslingan i Vårsta mellan kl. 11.30 – 11.40 för 
att hjälpa till med skjuts till Bygdegården. Vi inväntar buss från Tumba. 
Passar inte det hör av er till någon i styrelsen. 

 

 

”Medan isen smälter” - Besök på Nordiska museet  

Tisdag den 28 januari  

 
Vi ses på Tumba station senast 09.45 för resa till Nordiska museet för att beskåda 

utställningen ”Arktis - medan isen smälter”.   

Fyra miljoner människor bor i Arktis. I tusentals år har de varit beroende av isen, nu 

smälter den. Vi möter människor från jordens kallaste platser, människor vars 

livsvillkor blivit kraftigt påverkade.  

 

Besöket kostar 120 kronor/person, betalas i kassan. Tyvärr blir det ingen guidning. 

Anmälan till Margareta Ståhlberg på e-post margareta.stahlberg@telia.com 

eller tfn: 076-03 77 31 senast 21 januari 

mailto:margareta.stahlberg@telia.com
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Bridge 

 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 
Bridgen kör igång nu den 13/1. Nytt för året är att vi startar kl 10 
 
Du som är intresserad av att börja spela bridge, hör av dig till mig eller Leif. Vi spelar 
på en avslappnad nivå där man inte behöver vara fullblodsproffs. Halvvägs in i spelet 
tar vi en kaffepaus med medhavt fikabröd. Välkomna! 
 
Kontaktpersoner:  
 
Fred Möller 070-347 40 88 eller Leif Ohlsén leifomikaela@hotmail.com  

 

 

Boule 

 

Tisdagar kl 14.30 - 17.00  i Björnkullahallen, Flemingsberg. Ta med fika. Nya spelare 

är varmt välkomna att prova på, extra kul om du hänger med redan nu i 

säsongsstarten! 

 Kontaktperson: Ingemar Lindström, 070-150 41 94 

 
 
 
Bowling 
 
 
Under vårsäsongen spelar vi två gånger i veckan, måndagar från kl 11 och torsdagar 

från kl 10.  

Efter tre omgångar rundar vi av med ett fika tillsammans. Kom och prova – garanterat 

beroendeframkallande! 

Kontaktperson Leif Åsberg 070-671 10 24  

mailto:leifomikaela@hotmail.com
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BOTKYRKA RIKSTEATERFÖRENING 

PÅ RESA TILLSAMMANS MED DIG  

i samarbete med HjärtLung Botkyrka-Salem och 
PRO Tumba 

När: 3 maj 2020. 

Avresa från: Bakom kommunalhuset vid stora parkeringen. 

Klockan: Bussen avgår senast kl. 10.15, Hemkomst ca 21.30–22.00 

Destination: Forumteatern på Ågatan 55 i Linköping. (Stora teatern håller man 
på och renoverar efter en brand tidigare i år). Salongen rymmer 500 platser.  

Föreställning: Rampfeber, en klassisk komedi/fars 

Vad ingår: Bussresa, lunch på vägen till Linköping, teaterbiljett samt liten 
matsäck för hemfärden. 

Pris: 675 kronor (Inget scenpasspris eller fribiljetter gäller)  

Anmälan är bindande och görs och betalas senast 2020-01-23.  

Lunch och matsäck: Under våren kommer vi att skicka ut uppgift på vilken mat 
och matsäck Ni kan välja mellan. 

När resan är betald kommer biljetter/bekräftelse att skickas ut till deltagarna. 

OBS!!!! Beställda biljetter återlöses ej. 

Minimiantal biljetter för att resan ska bli av är: 49 st deltagare. Vi åker enbart 
med full/a buss/ar. Vid fler anmälningar än tillgång på platser/biljetter, gäller 
först till kvarn... 

Obligatoriska uppgifter: Namn, adress, telefon, e-postadress.  

Faktura: kommer att skickas ut per E-post. Du som saknar e-postadress får 
fakturan med vanlig post (detta måste anges i anmälan), dock tillkommer 
portoavgift som erläggs i samband med fakturabetalning 

Bindande anmälan till Håkan Esterling eller Merike Blomberg-Johansson 073-
939 21 50.  

Skicka SMS till: 073-974 40 21 eller e-post: gubblund1950@gmail.com 

Vid frågor: Yvonne Haglöf (HjärtLung) tel. 076-295 9 1 05, Karin Lindgren (PRO) 
073-380 49 40, Ing-Marie Lindskog (PRO), 070-740 9 0 91, Håkan Esterling 
(BRTF) 073-97 44 02 

mailto:gubblund1950@gmail.com
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OBS! Jag har tagit bort de inledande www. i nedanstående adresser som ett 

test för att se om de som fått veckobrevet i spamkorgen nu kan få den i sin 

brevlåda istället.  

 

På Riksteaterns hemsida kan du läsa mer om kommande föreställningar: 

riktsteatern.se/botkyrka 

 

 
 

Aktiviteter från SPF Seniorerna Botkyrka  

Gå gärna in på deras hemsida för att informera om aktuella händelser t.ex. under 

rubriken veckobrev  

spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/ 

 

 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

 
Gå in på distriktets hemsida för att se vilka aktiviteter mm som erbjuds där: 

spf.se/stockholmsdistriktet/ 

 


