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”Vårgubbe” på Ekholmen vid sjön Aspen 

Boule  
 

Varje måndag med start kl 10 spelar vi på banorna i Malmtorp, Grödinge. Banorna 

ligger vid Aspvägens slut. Vår spelplan i Uttran (Sylvanders väg) är spelbar igen. Där 

blir det spel på söndagar kl 9 - 11.  

Nya spelare är särskilt välkomna. Inga förkunskaper behövs. Vi lär ut grunderna och 

spelteknik. Ingen kostnad. 

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-1504194  E-post: 

ingemargareta@tele2.se  

Föreningen har 5 omgångar. bouleklot. Dessa får lånas gratis. Vill du låna klot, 

kontakta Berit Åsberg. 

mailto:ingemargareta@tele2.se


Bowling  

Vi fortsätter som vanligt den 17 maj 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. 

 

Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Måndagsbridgen fortsätter som vanligt varje helgfri måndag i SPF-lokalen 

Malmtorpsvägen 25. Vi startar 9.30 spelar i ca. 3 tim. (inklusive kafferast och egna 

medtagna mackor). 

Vi välkomnar ny 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 Email till 

leifomikaela@hotmai.com    

 
 
Studiecirkel/OBS!!! dags att visa intresse och anmäla sig. 

 
Vi tänker starta 3 studiecirklar till hösten 2018-våren 2019 om intresse finns. 
Dessa cirklar skall vara:   

 en bokcirkel ,  

 en cirkel i användandet av Android surfplatta (Alla kan surfa)  

 en tidigare cirkel gällande Bergslagen Västmanland där man tar och besöker 
vissa sevärdheter som avslutning. 

 
Det som gäller är att få ihop tillräckligt antal deltagare minst 3 och max 12 per cirkel, 
därtill behövs det även cirkelledare till dessa cirklar. 
 
Är det någon som känner sig intresserad av deltagande i någon av dessa cirklar. 
Behövs även cirkelledare till dessa studiecirklar  
Anmäla er i så fall till mig. 
ulf.keskitalo2@comhem.se 
 
Mob.tfn.070-3094157 
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SPF Seniorerna Går För Världens Barn 

 

Ni har säker läst om detta i tidningen Senioren och styrelsen i  

SPF Seniorerna Grödinge har beslutat att vi deltar i den här tävlingen 

som förening. 

Om du som medlem vill vara med att delta så är det mycket enkelt: 

 Betala 50 kr i startavgift till SPF Seniorernas bankgiro 5959-0182    
Ange ditt namn och Grödinge som förening vid inbetalningen. 

 Vi har tagit fram ett startkort med rutor och månaden majs alla 31 
dagar samt plats för namn. Det ifylldas kortet lämnar du till någon 
av nedanstående. 

 

Startkort finns tillgängliga på: 

Vårvandrinmgen,  

Hantverk- och Data hjälp  

Puben  

eller kan fås från någon av nedanstående. 

 

Birgitta Herbst  07 810 83 11        Mari – Ann Ståhl    070 575  27 31 

       Leif Åsberg   070 671 10 24 

 

 

 

 

 

 

 



Att göra själv 

 
Något för sommarplaneringen 
Välkommen till Idala och Mörkö, sommaren 2018, där vi kommer att ha ett gediget 
konsertprogram. Vi kör bl.a. 2 stycken konserter för “mogen ungdom”.  
 
Den 4/7 kommer: 
Svensktoppskungen Carl-Erik Thörn, Trio med Bumba mfl. Se bifg fil, som ni gärna 
kan skriva ut och ev sätta på aktuella platser. 
 
Den 13/7 blir det: 
Italiensk afton med Eddie Oliva. 
  
Mer info finns på: www.idala.nu 
  
Har ni ev. frågor eller funderingar, kan ni ringa på mobiltfn: 070-538 99 12 el E-post: 
bjorn.sjo@live.se 
 
Varmt välkomna önskar vi på Idala 
 

 
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/ 

 

 

 

 

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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