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Veckobrev nr 14 (30 mars – 5 april) 2020 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Några kvarvarande livstecken på min tomt sedan rådjuren ätit upp det 
mesta som inte var gulfärgat. Du som vill dela med dig av dina vårtecken 

i rabatten, skicka en bild till mig så får den komma med i Veckobladet.  
 

Mejla till: Bremora4@gmail.com 
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Till alla SPF Grödinge seniorer 
 

Hej mina vänner, det blev ett konstigt och lite rumphugget avslut på våra aktiviteter. 

I mitt fall på grund av en total datorkrasch, alla mina adresser, brev och mappar var 

plötsligt bara borta. Kanske ett litet bekymmer mitt i Corona krisen men nog så 

irriterande för mig. Nu har en ny dator inhandlats och i dessa tider av isolering har vi 

gott om tid att lära känna varandra min nya dator och jag. 

SPF Grödinge har tyvärr tvingats ställa in alla aktiviteter som månadsmöten i 

bygdegården, utflykter, studiecirkel, pub, bridge och bowling. Kanske kommer boulen 

igång när de startar utomhus där får ni kontakta Ingemar Lindström för närmare 

besked. 

Som läget nu är så befinner vi pensionärer oss i hemisolering för vår egen och andras 

skull. Det ser ut att hålla på åtminstone våren ut baserat på hur länge den stora 

smittrisken var i Kina där lättade det efter ca tre månader. Omsatt till svenska 

förhållanden borde det bli bättre för oss till sommaren. Som tur är har vi ju inte 

husarrest, hos oss finns ju fortfarande möjlighet att ta en promenad eller åtminstone 

sitta med näsan mot solen och njuta av en kopp kaffe.  

Som de veteraner vi är med en massa erfarenhet av olika kriser genom åren så vet vi 

att vi nog kommer att klara av detta också.  

Förhoppningsvis kan vi se fram emot en mycket trevlig höst med många 

underhållande aktiviteter. Det vi missar nu får vi ta igen då. Alla aktiviteter som nu 

ligger på is åter upptas igen i höst.  

Och om du känner dig ensam så ring någon, ett samtal gör att man känner sig mindre 

isolerad. Vi sitter alla i samma båt och alla blir väl glada av att få prata en stund.  

Vill du kanske ingå i en telefonkedja? Där du ringer upp någon eller blir uppringd? 

Kontakta Berit Åsberg 070 530 49 19 så startar vi det, allt för att minska ensamheten. 

På SPF Seniorerna Stockholm finns också en länk till digitala och traditionella 

aktiviteter. Så mina vänner håll ut, ta det lugnt så ses vi i september 

 

Vänliga hälsningar Anki Lauberg 
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Hej teatervänner 
 
 

Föreningen ställer in resterande föreställningar i april: 

 ”Världen är en scen – 123 Schtunk” 

”Rosa Körberg trio – lunchföreställning” 

”Varg Veum” 

”Sillgrisslan – barnföreställning”  

Mer information om nya datum för några av dessa föreställningar kommer 
senare i sommar. 

Det betyder att de som har köpt biljetter till dessa fyra föreställningar och 
önskar att vi återlöser dessa biljetter ska TA KONTAKT MED 
KASSÖREN på e-post: brith.karlsen@outlook.com 

V.v. uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress och hur många och 
vilka biljetter det gäller samt lämna uppgift om bank, clearing- och 
kontonummer 

Kassören kommer att stämma av med köparlista från Tickster så allt blir 
rätt.  

De som inte vill få återbetalning utan vill spara biljetterna till senare 
tillfälle måste kontakta Håkan E på e-
post: gubblund1950@gmail.com eller per SMS 0739-744 021  

V.v. uppge namn, adress, tel.nr e-postadress och vilka och hur många 
biljetter det gäller. 

BRTF kan bara beklaga men vi är ju tvingade likt alla andra att anpassa oss 
efter Coronas härjningar. 

 

VI SES FORTFARANDE PÅ EN SCEN NÄRA DIG 

hälsar 

Håkan Esterling 

BRTF 

mailto:brith.karlsen@outlook.com
mailto:gubblund1950@gmail.com
http://tel.nr/
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Avslutningsvis ett par gamla ”klipp” som kanske får mungiporna att dras 
uppåt trots alla dystra nyheter. Det första känns åter aktuellt nu när 
Sanna Kallur deltar i SVT:s ”Mästarnas mästare” 

Skicka gärna dina bästa 
”barnperspektiv” eller annat som kan roa 
till mig 

Bremora4@gmail.com 

 

Jag filar en vecka till på frågorna till min 
lilla tävling. 

Fortsätt njuta av våren och naturen.  

/ Fred 

mailto:Bremora4@gmail.com

