
 
 

Veckobrev nr 8 (19 februari-25 februari) 2018 

 

Nu börjar fastan 

 
Bowling  

OBS. Den 22 februari börjar bowlingen kl.11.00. 

Vi fortsätter den 22 februari kl.11.00 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. 

 

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. 
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Café med Hantverk- och datahjälp/ OBS!!!!! Felaktigt datum 
 
Den  1/4 skall vara 11/4.  
 
 
Rese- och utflyktsprogram våren 2018 
 
 
OBS ny tid och justerat pris  
 
Onsdagen 28 februari 2018 kl.14.00 
Fotografiska Museet, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm 
Vi ses vid Tumba Station och tar tåget  kl. 12:29 till Stockholm City där vi tar Buss 53 
till Nytorgsgatan och går därifrån. Se nedan 
Utställning Chen Man, Fearless & Fabulous (9 dec-4 mar). Ytterligare utställningar 
kommer att finnas enligt Fotografiska. 
Pris pensionär 115 kr. OBS Betalning endast med kort. Var och en betalar inträde när 
vi kommer dit. 
Café och restaurang finns. 
Anmälan senast 23 feb till Gertrud Edvardsson tel. 070-376 61 37 eller e-post 
gertrud.edvardsson@gmail.com, eller Margareta Ståhlberg tel. 076-103 77 31  
eller e-post: margareta.stahlberg@telia.com 
Tidtabell: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:29 Tumba  

40 Pendeltåg 40 mot Upplands 
Väsby  

12:55 Stockholm City  

 13:10 Centralen (Vasagatan)  

53 Buss 53 mot Henriksdalsberget  

Expandera  

13:20 Nytorgsgatan  

 13:22 Nytorgsgatan  

Gå 664 meter  

13:31 Stockholm, 
Stadsgårdshamnen 22 
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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/ 
 

 

 

Att göra själv 

 

 

PREMIÄR – Kejsarn av Portugallien       

Premiär för en ny uppsättning av Selma Lageröfs älskade klassiker. Det går 
inte att undgå att beröras av den starka berättelsen om torparen Jan i 
Skrolycka och hans kärlek till dottern Klara Fina. 

Skådespelare: Niklas Falk, Lovisa Onnermark, Lia Boysen m.fl. 

Söndag den 25 februari kl. 19.oo. Plats: Riksteaterhuset, teater 1, Hallunda. 

Längd: 2 timmar och 40 minuter, inkl. 20 minuters paus. 

Pris 200 kr genom biljettombud Merike 0739392150. 

 

 

 

 SPF på Tekniska museet våren 2018 se bilaga. 
 

 

 

Guidning av utställningen ”Den mänskliga resan” se 
bilaga 

 

 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/
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Hej PRO, SPF och alla underbara seniorer  

Nu när det nya året dragit igång vill vi på Korpen tipsa om träning för alla seniorer i 

Botkyrka. Vi tränar vattengympa i både Storvretsbadet och Fittjabadet. Varje onsdag 

genomför vi även vår populära yoga i Alby för seniorer. Mycket stärkande för både 

kropp och själ!   

Redan nu går det bra att börja träna i Alby och Fittja. I Storvreten är alla välkomna 

efter sportlovetsuppehållet med start den 13 mars.  

Särskilt pris för PRO- och SPF-medlemmar 

Vi har lagt in ett reducerat pris och även en rabattkod på 50 kr till alla seniorer som 

anmäler sig genom PRO och SPF. Korpen vill självklart visa uppskattning till det 

viktiga arbete som PRO och SPF gör för Botkyrkas seniorer.  

Bifogat hittar ni våra affischer får Korpens verksamheter i både de södra och norra 

kommundelarna. Jag välkomnar alla varmt och uppmanar er att både skriva ut och 

dela med dig om möjligheten till mer seniorträning för alla medborgare.   

 

 

Hälsningar  

Jens Johansson  

Korpen Huddinge-Botkyrka 

Rotemannavägen 10 

145 57 Norsborg 

www.korpen-huddingebotkyrka.se 

www.facebook.com/KorpenHB 
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 VÄLKOMMEN TILL 
VÅRENS TRÄNING 

MED KORPEN 
Korpen kan denna termin erbjuda 
vattengympa varannan vecka i 
Storvretsbadet mars-april och sen varje vecka 
under maj-juni. Vi förlänger alltså terminen 
för att kunna erbjuda lika många pass som 
tidigare. Nu kan du även anmäla dig i Korpens 
nya digitala medlemssystem. Ring Jens för 
frågor eller personlig hjälp. 

VATTENTRÄNING 

STORVRETSBADET 
Tisdag 12:15-13:00 (varannan vecka fram 

till maj) 

 
Priser 

500 kr+ 
medlem

skap 
2018 

Är du ny i Korpen och medlem i  SPF? Använd 
rabattkoden  ”SPF” och få 50 kr rabatt. 
Hör av er om ni har frågor eller behöver hjälp. 

 

ANMÄL DIG ONLINEMER 

INFO 
http://korpenhb.zoezi.se0737-06 
74 77 

traning@korpenhb.se 



 
 

 

 

 VÄLKOMMEN TILL 

VÅRENS TRÄNING 
MED KORPEN 

Korpen erbjuder ett kombinerat 
träningsutbud för att kunna ge mer och 
prisvärdare träning. Nu välkomnar vi alla till 
våra två träningspass i både bassäng och 
träningssal denna termin. Anmäl dig enkelt 
och bekvämt online i vårt digitala 
medlemssystem.  

ANMÄL DIG ONLINEMER 
INFO 
http://korpenhb.zoezi.se0737-06 

74 77 

traning@korpenhb.se 

GRUPPTRÄNING I ALBY 

OCH FITTJA 
Vattenträning: Tisdag 10:30-11:15 
Yoga:Onsdag 18:00-19:00 

 

 
Priser 

ETT pass:500 kr+ 
medlemskap 

2018 
TVÅ pass:800 kr + 
medlemskap 2018 



 
 

Använd rabattkod ”meraträning” för att få rätt 
pris när du anmäler dig till 
bådaträningsgrupperna.  
Är du ny i Korpen och medlem i  SPF? Använd 
rabattkoden ”SPF” och få 50 kr rabatt. 

 

Till SPF-föreningar i Stockholms län 

Här kommer ett tips igen från oss på Vasamuseet. Vi fortsätter även det här året med 

”Experterna berättar”, en serie med visningar där våra experter berättar om museets 

och skeppets spännande historia – se nedan.  

Kanske något som skulle kunna vara av intresse för era medlemmar? Vidarebefordra 

gärna informationen till de som kan tänkas vara intresserade. 

Från bruksföremål till museiföremål 

Följ ett föremål som hittats på skeppet Vasa genom århundradena, från 1628 till år 

2018. Från tillverkning till ombordförsel, via förlisning och bortglömdhet, till dess att 

det dyker upp igen vid utgrävningen. Föremålets väg fortsätter genom konservering 

och dokumentation fram till nutid som museiföremål.  

Vasamuseets intendent Kristin Ytterborg visar och berättar om arbetet med 

föremålen från Vasa och reflekterar tillsammans med besökarna om hur de förändras 

över tid beroende på sammanhang. 

 

Tisdag 27/3 kl. 11.30–12.15.  

Vasaskelettens DNA  

Skeletten från människorna som dog på Vasa har genomgått DNA-analyser. Även 

om det inte är känt vilka personerna var, går det att få fram en del information om 

exempelvis släktskap och ursprung genom deras DNA.  

Marie Allen, professor vid Uppsala universitet, berättar hur DNA-analyserna utförs 

och vad de kan ge för resultat. 

Tisdag 17/4 kl. 11.30–12.15. 

För samtliga visningar gäller: 

Förbokning och förköp. Boka och betala biljett genom museets hemsida: 

http://www.vasamuseet.se/besok/varens-program-2018  

Begränsat antal platser. 

Plats: Vasamuseet, samling vid informationsdisken. 

http://www.vasamuseet.se/besok/varens-program-2018


 
 

Kostnad: Ordinarie entrépris – vuxna 130 kr, unga t.o.m. 18 år fri entré, studerande 

110 kr.  

Tips! Köp ett guldårskort till Vasamuseet för 300 kronor. Kortet ger fri entré i ett år 

samt 10 % rabatt på lunch i museets restaurang. 

Lunchmenyn på Vasamuseets Restaurang: 

http://www.vasamuseetsrestaurang.se/?page_id=32  

Kontakta mig gärna vid eventuella frågor. 

Mycket välkommen! 

Vänliga hälsningar 

Martina Siegrist Larsson 

Martina Siegrist Larsson 

Informatör / Information Officer 

  

STATENS MARITIMA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME MUSEUMS 

Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet - Järnvägsmuseet 

  

P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm 

Tel: +46 (0)8 519 548 45 

  

www.maritima.se 

  

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

We are environmentally certified according to ISO 14001. 

  

 

http://www.vasamuseetsrestaurang.se/?page_id=32
http://www.maritima.se/


 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Till länets pensionärsföreningar 
 
1 av 4 personer över 75 år drabbas av åldersförändringar i Gula fläcken. Vi tror därför 
att det är av intresse för era medlemmar och uppskattar om vi kan få hjälp att sprida 
information om seminariet till era medlemmar.  
  
Med vänliga hälsningar  
Christina Sönnergren 
Handläggare i medlemsfrågor 
Tel. 08-462 45 08 
  
SRF Stockholms och Gotlands län 
Box 20074, Gotlandsgatan 46 
104 60 Stockholm 
srfstockholmgotland.se 
Gilla oss på facebook 
Följ oss på twitter 

 

__________________________________________________________________________________ 

SEMINARIUM OM 
 

Makuladegeneration 
Åldersförändringar i Gula fläcken 

 
Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län inbjuder till ett seminarium 
om ögonsjukdomen Makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken). 
  
Tid:  Torsdag den 22 mars 2018, kl. 13.45 – 16.15 
Plats:   Tellus Fritidscenter på Lignagatan 8, Hornstull  

 

 Överläkare och professor Anders Kvanta, S:t Eriks Ögonsjukhus, föreläser 

och  därefter finns det gott om tid till att ställa egna frågor.  

Vi på Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län berättar om vår 
verksamhet. 
 
Entréavgift: 100 kronor, betalas kontant på plats 
 
Anmäl dig senast tisdagen den 20 mars till Christina Sönnergren, SRF Stockholms 
och Gotlands län, 
tel. 08-462 45 08 eller 
e-post: christina@srfstockholmgotland.se 
 
 
 

 
 

http://www.srfstockholmgotland.se/
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mailto:christina@srfstockholmgotland.se


 
 
 

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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