
 
 

Veckobrev nr 03 (15 januari- 21 januari) 2018 

  

 

God fortsättning  
 

Nu sätter vi igång igen med nya och spännande aktiviteter. 

Vårens program kommer ut runt 20 januari och vi hoppas att ni skall finna många 

programpunkter som ni vill delta i.  

 

Månadsmöte  

 

Onsdag den 17 januari klockan 12.00 i Grödinge Bygdegård/  Du kommer väl  

 

 
 

Vi kommer att frestas med värme och sol. Helena Wanrud kommer och berättar om 

Mallorca och visar bilder därifrån. Hon har även en resebyrå som heter Sursum 

Corda. Namnet är latin och betyder ”att vi ska ha vårt hjärta i himlen hos Gud men 

fötterna på jorden”. Kanske en resa? Läs mera på hennes hemsida  

 http://www.sursumcorda.se/ 

http://www.sursumcorda.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2ZX308_YAhUBLZoKHTXcAfcQjRwIBw&url=http://blogg.vk.se/Kinna/2017/10/22/frostigt-uppe-i-biergenas/&psig=AOvVaw2U5Bh5dEX2Bx_Yu52ZP8e7&ust=1515751309011235


 
 

 

 

Bowling  

Vi startar bowlingen den18 januari kl.10.00 på Bowl4Joy (vanliga stället) och alla, 

såväl gamla som nya medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Har ni frågor så kontakta Leif Åsberg  070- 671 10 24. 

 

Fredags Puben 

Den 26 januari öppnar puben för första gången under 2018. Öppettider blir som 

tidigare från 17.00-20.-00. Personalen önskar alla hjärtligt välkomna 

Vid frågor kontakta Leif Åsberg  070 671 10 24. 

 

 

Boule 

Nu och tills det våras igen spelar vi inomhus. Vi har bokade banor i Björnkullahallen, 

Flemingsberg. Spel tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12.  

Här måste vi betala lite hyra. Nya spelare är välkomna att komma och prova gratis. 

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070 150 41 94 

E-post: ingemargareta@tele2.se 

  
Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis. 
Vill du låna klot, kontakta Berit Åsberg. 

 
Rese- och utflyktsprogram 
 

Fredagen 26 januari 2018 
Besök på Nobelmuseet i Gamla stan kl.14.00 
Vi ses vid Tumba station kl. 12:35 
Vi åker till Stockholms city och tar tunnelbanan till Gamla stan. 
Program meddelas senare.  
Priset för detta är 80 kr plus 20 kr för audioguide.  
Var och en betalar inträde när vi kommer till museet. 
Anmälan senast 22 januari till Margareta Ståhlberg tel.08 530 252 43 eller 
E-post: margareta.stahlberg@telia.com 
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Bridge 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
Att göra själv 

Vi har några biljetter kvar på denna underbara operaresa till Tallinn.  
Skynda på och boka hos senioransvarig: tel. 08 – 666 34 87 
Helena eller Johanna  
Mailaadress:   
Senior.swe@tallinksilja.com 
 Bästa hälsningar, 
Reet Frid 
073 978 60 08 

  

Estniska Nationaloperan den 1 mars 2018  G. Verdis välkända opera NABUCCO 

med den berömda Fångarnas kör  

  

 

 

  

Tallink Siljas opera- och kulturresa till Tallinn 28.2 – 3.3  2018  
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Kom och följ med en välplanerad specialresa för seniorer. 

 Vi reser med M/S Victoria den 28 februari till Tallinn och äter en god a la carte 

middag ombord. 

Nästa dag blir det bussightseeing med svensktalande guide, incheck på Tallink City 

Hotel, middag på designkvarteret Rotermanni och en oförglömlig Operakväll på 

Estniska Nationaloperan.  

G. Verdis välkända opera Nabucco med den berömda Fångarnas kör spelas av 

Lettsiska Nationaloperan. 

Sista resedagen ger möjlighet för egen tid i Gamla Stan och till ett gemensamt besök 

på det prisbelönta Estniska konstmuseét KUMU. 

Resan tillbaka till Stockholm blir med det lyxiga fartyget Baltic Queen, på kvällen äter 

vi Buffémiddag och njuter av fartygets showprogram. 

Tillbaka i Stockholm är vi den 3 mars.  

Pris fr 3066;- sek per pers  

Ingår: 
Resa del i dbl insideshytt  
Frukost tur och retur 
2-rätters middag inkl dryckesdpaket utresa 
Middagsbuffé inkl dryck returresa 
1 natt på Tallink City Hotel del i dbl rum 
Operabiljett till Nabucco 1/3 
 
Sightseeing dag 1 med avslut på hotellet 
Middag före operan 
Sightseeing och besök på KUMU, start hotell, avslut vid hamnen dag 2 
  
Tilläggspriser för andra hyttkategorier  
Singel fönster hytt: 4296 SEK per person 
Dubbel fönster hytt: 3181 SEK per person 
Singel insides hytt: 4066 SEK per person 
Varmt välkommen! 
  

 

 

 

Ni som vill ha med något till veckobrevet är välkomna med era alster dock senast på torsdagar veckan innan 

publicering.  

Skickas till svenove.jo@telia.com 
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