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Vi spelar bridge i SPF lokalen Malmtorpsvägen 25 Vårsta, måndagar 

mellan 9:30 och ca 12:30. Detta sker under lugna och trevliga 

förhållanden, utan någon prestige att vara bäst. Vi tar en lunchrast och 

äter egna medtagna mackor och dricker gemensamt kaffe eller te….. 

Det skulle vara roligt med flera 

intresserade bridgespelare för 

att kunna spela på mer än på 

tre bord, då vi har möjlighet 

spela på 5 bord i lokalen. 

Du är välkommen själv eller 

med en partner, även vara en 

reserv och bara spela ibland. 

 

Det är bra om Du har spelat lite grand och kan de enklaste grunderna. 
 

Vill Du börja spela eller ha mer information, kontakta Leif Ohlsén tfn 08 774 23 94  också 

gärna via email leifomikaela@hotmail.com  eller Christer Brandt tfn 070 755 0277.  
 

 

 

 

 

 

Bridge 
 

 

 

♠ ♥ Bridge är en bra gympa för hjärnan ♦ ♣  

Vårt bridgespel är kostnadsfritt, förutom medlemskapet i 

SPF och att vi ibland samlar in lite pengar till kaffekassan 

eller diverse förbrukningsmateriel. 
 

Vi går ibland ut och luncha efter avslutet på vår och höst 

säsongen.  ♠ ♥ ♦ ♣ 
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Medlemsmöte 

Onsdagen den 16 januari 2019 kl.12.00 
Vem var brännvinskungen L. O Smith? Rozita Auer berättar om sin morfars farfar och 
hans brännvinsimperium på Reimersholme i slutet av1800-talet. 
Entré 70 kronor 

 

 

 

 

 
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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Boule  

 
Fr o m oktober tills det börjar våras igen så spelar vi boule inomhus i den trevliga 
Björnkullahallen i Flemingsberg.  
Spel som tidigare tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12. 
Här måste vi betala lite hyra (terminsavgift). Hur mycket beror på antalet spelare. 
Anmäl snarast intresse om du vill vara med så vi vet hur många banor som ska 
bokas. 
Alla -även nybörjare - är mycket välkomna. Samåkning? 
Några friskusar fortsätter att spela boule på planen vid Sylvanders väg i Uttran så 
länge inte snön ligger för djup. Söndagar kl 9. 
Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-150 41                                             
E-post: ingemargareta@tele2.se 

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

Berit Åsberg. 

 

 

Bowling 

Vårens aktiviteter fortsätter torsdagen den 17/1 kl.10.00 på det vanliga 

stället Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Gamla och nyabowlare 

hälsas hjärtligt välkomna. 

Kontaktperson Leif Åsberg 070-671 10 24 

 
 

Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Vi spelar bridge varje helgfri måndag under våren i SPF-lokalen Malmtorpsvägen 25. 
Vi startar 9.30 spelar i ca. 3 tim. (inklusive kafferast och egna medtagna mackor). 
 

Vi spelar utan att ha någon press att vinna, det viktigaste är att vi har trevligt 
tillsammans. 
 

Vi välkomnar nya spelare. 
Är Du intresserad att börja spela eller vill veta mera kontakta Leif Ohlsén 
tfn.08 774 23 94 eller Christer Brandt tfn. 070 755 0277. 
Men också gärna via E-post till leifomikaela@hotmail.com 
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Att göra på egen hand 

 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  
 
Distriktet erbjuder flera utflykter och aktiviteter som du hittar på deras hemsida. 
www.spf.se/stockholmsdistriktet 
 

 
Aktiviteter från SPF Seniorerna Botkyrka 
 
Gå gärna in på deras hemsida för att informera om aktuella händelser t.ex. under 
rubriken veckobrev  
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-

seniorerna-botkyrka/ 

. 

 

Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se 

Aktuellt just nu 

På fredag den 18/1 sjunger och underhåller JACK VREESWIJK på Tumbascenen kl. 

19.00. 

Speltid: 1 timme 20 minuter. 

Pris: 200 kr. 

Utförligare information finns på Botkyrka Riksteaterförenings hemsida 

www.botkyrka.riksteatern.se. 

Biljett med faktura, direkt hem i brevlådan, via Merike 0739392150. 
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