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Nu är han äntligen här, bofinken 

 
 
 
 
Fredags-Pub, fredag den 5 april 
Pubkvällarna fortsätter under vintern och våren. 
Vi möts i lokalen på Malmtorpsvägen 25, fredagar  sista för säsongen 3/5 2019. 
Kom och prata bort en stund i glada vänners lag. 
Öl och vin med och utan alkohol finns att köpa till självkostnadspris. 
Kom när ni vill under öppettiden 17.00–20.00 Vi finns där för er. 
Välkomna hälsar Birgitta Gunilla Mari-Ann Sune och Leif. 
Kontaktperson Leif Åsberg 070 671 10 24 
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Studiecirklar 

Tack för ert gensvar. Det ser nu ut som vi börjar studiecirkeln om Selma Lagerlöf i 

mitten av april. (Finns plats för fler deltagare) 

Till hösten startar vi om Gamla Vårsta Grödinge 1850 – 1900 talet. 

Återkommer med exakt kursstart i kommande veckobrev. 

Varmt välkomna. 

Anki Lauberg 070- 660 83 77 

E-post: anki.lauberg@hagudden.se 

 

YOGA  

Välkommen på YOGA. 

 

Vi håller till i en fin lokal i Tullinge under ledning av vår fantastiska Maria. 

Allt sker allt i ett lugnt och skönt tempo som alla klarar av. 

Nu finns prova på pass för 100: - per gång.  

Kontakta gärna Berit Åsberg 070-5304919 för mer information 

 



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? 
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. 

 

Bowling 

Det blir bowling som vanligt kl. 10.00 på Skärtorsdagen den 18 april. Dessutom 

avslutar vi bowlingen den dagen med en liten Påsklunch, som Monica tillagar 

och bjuder på i cafeterian. 

OBS! De som vill delta i lunchen anmäler sig till mig (070 671 10 24) senast den 

14 april, så informerar jag Monica. 

Till dess bowlar vi som vanligt. 

Vårens aktiviteter fortsätter torsdagen den 4/4 kl.10.00 på det vanliga stället 

Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Gamla och nya bowlare 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 

Ni missar väl inte detta unika tillfälle 

 

 

 



SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

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

 
Erbjudande till dig som är SPF medlem i Stockholmsdistriktet 
  
  
Rännsten och musikalisk skönhet i Folkoperans och Kulturhuset Stadsteaterns 
samproduktion Tolvskillingsoperan som har premiär den 11 september. 
(obs! du måste välja vanlig pris/ej pensionärspris för att ta del av erbjudandet) 
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/tolvskillin
gsoperan_spf.pdf 
  
  
 

Här tre olika teatererbjudanden: 
 

  
Linje Lusta - Dramatens Lilla scen 

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/linje-
lusta-pa-dramaten_-erbjudande.pdf 
  
Tiggarna - Teater Giljotin, Torsgatan 41 

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/tiggarna_
erbjudande_spf.pdf 
  
Människans hemlighet - Playhouse Teater, Drottninggatan 71 A 

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/distrikt/stockholmsdistriktet/2019/infoblad-
manniskans-hemlighet-spf-med-kampanjkod.pdf 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
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Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se  

Söndagen den 14/4 kl. 18.00 på Tumbascenen –  

Örongodis från operan! … med DIVINE! 

 

 

Den kritikerrosade och av publiken älskade duon Divine bjuder i  

”Best of Opera” på en passionerad föreställning, med glitter, glamour  

och humor som självklara ingredienser. Divine består av Caroline Gentele  

och Gabriella Lambert-Olsson, som har en förtjusande vana att blanda  

kända operaarior med humor och lyckas alltid få publiken att både skratta,  

gråta och rysa av välbehag. Föreställningen är en hyllning till operakonsten  

och bjuder på alltifrån välkända arior som ”Nessun dorma” till moderna  

klassiker som ”Time to Say Goodbye”. 

Pris 200 kr. Biljett skickas hem med faktura. Bilj.ombud Merike 0739392150 

 

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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