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Hantverk- och datahjälp 24 oktober kl. 10-12 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25, varannan onsdag jämna veckor  
. 
Vi träffas vidare onsdagar,14/11och 28/11 kl:10-12.Vi handarbetar med det vi vill, 
kanske kan vi hjälpa varandra och räta ut något som inte fungerar. 
Datahörnan kommer också att vara öppen under den här tiden och du kan få hjälp 
med data, platta och telefon (10 kr.) av Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson och 
Tore Lindqvist. 
Självklart kommer vi att fika, prata och umgås under tiden. 
Kontaktperson: Birgitta Herbst 08 530 254 82 eller e-post: 
birgherb@outlook.com 
 

                                                                                                                    

                                          . 

 

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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Fredags-Pub den 26 oktober 
 
Vi fortsätter med Pubkvällar i höst och träffas i lokalen på Malmtorpsvägen 25, 
fredagarna, 26/10 och 30/11. 
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.  
Välkomna hälsar Birgitta, Mari-Ann, Gunilla, Sune och Leif 
Kontaktperson: Leif Åsberg 070 671 10 24 
 
 

”Prova på Medicinsk Yoga” 

Vill du prova ”Medicinsk Yoga” är du välkommen till Tullinge 

Yogacenter, Alfred Nobels Allé 213, Tullinge. Tisdagar 14.00-15.00. 

Kostnad 100:-/gång. Matta och övrigt material finns på plats i 

Tullinge.  

Mer info ring Birgitta Herbst 08-53025482 eller 

birgherb@outlook.com. 

 Välkomna!   

 

 

Rese- och utflyktsprogram 
   
Dags att anmäla sig 
 
 
Torsdagen 8 november 2018 
Besök på Nynäshamns Ångbryggeri 
Vi reser kl. 12.10 från Vårsta C med buss 783 till Nynäshamn, Fredsgatan 
kl. 13.11 och därefter en promenad på ca 300 meter till Lövlundsvägen 2-4. 
Vi får en liten välkomstöl i puben, därefter ges en guidad tur i bryggeriet som är 
hjärtat i verksamhet. Efter den guidade turen tar vi oss tillbaka upp till puben där vi 
serveras en provningsplanka bestående av 4st, 12cl väl utvalda ölsorter. Till det 
serveras en bryggarbricka bestående av utvalda korvar och ost. 
Kostnad 400:-/person vid minst 12 personer 
Anmälan till Inger Sundlin senast 29 oktober 2018. Tel 08-534 30930 
E-post: inger.sundlin@gmail.com 
Betalning senast 29 oktober till föreningens plusgirokonto 643971-5. 
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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 94                                            
E-post: ingemargareta@tele2.se 
Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis.  Vill du låna klot, kontakta 
Berit Åsberg. 
 

Bowling  

Bowlingen fortsätter dock som vanligt torsdagen den 25/10 kl. 10.00  

På vanliga stället Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. 

Vi fortsätter sedan att spela kl. 10.00 varje torsdag under hösten såvida inte annan 

tid meddelas i Veckobrevet eller på annat sätt. 

För närvarande är vi 10 - 12 glada amatörer som träffas och har trevligt bland klot 
och käglor, och vi tycker att det skulle vara trevligt om fler kommer och prövar på den 
här verksamheten. 
Kontaktperson: Leif Åsberg 070 671 10 24 
 

Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Vi spelar bridge varje måndag under hösten 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 

 
Bioträffen hösten 2018 
 

Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba 
Höstens filmer täcker in både verklighet och fiktion, svensk film och utländsk. I höst 
får vi också möjlighet att visa en extra film i oktober, A United Kingdom, som vi på 
grund av tekniska problem inte kunde se i våras. Men vi börjar i september med Lady 
M, som utspelar sig i det sena 1800-talets England. Därefter kommer extrafilmen i 
mitten på oktober och sedan ordinarie oktoberfilm The death of Stalin, en politisk 
samtidssatir. Slutligen i november får vi se Tårtgeneralen, en svensk feelgood-
komedi från gnällbältet. Vi presenterar också vårens första film som blir Amatörer.                                                                    
Välkomna hälsar Gunnel Lundström med Asta Lindgren och Bodil Nordström.
   
 
 
 

Fredag den 26 oktober 2018 kl. 14.00 
The death of Stalin 
”The death of Stalin” är precis vad det handlar om. Josef Stalin drabbas av en 
hjärnblödning och eftersom han skrämt sin omgivning vågar ingen hejda honom från 
att ”kila vidare”. Så fort tyrannen däckat utbryter en veritabel maktkamp. Filmen är 
baserad på en fransk tecknad roman och Stalin och hans närmsta maktelit är 
rollbesatt med amerikanska och brittiska aktörer som behållit sina egna engelska 
dialekter. ”The death of Stalin” är en underhållande gubbfest i kongenialt murriga 
miljöer.  
1 tim 46 min. 

 



 

 
 
 
 
 



SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  
 
Distriktet erbjuder flera utflykter och aktiviteter som du hittar på deras hemsida. 
www.spf.se/stockholmsdistriktet 
 
Event 2018 på Intiman måndag 19 november kl. 10-17  
SPF Stockholmsdistriktet bjuder in till en hel dag med information, föredrag och 
underhållning.

 
 

http://www.spf.se/stockholmsdistriktet


SPECIALRESA för SPF Stockholm!  

 I samarbete med distriktet SPF Stockholms län så organiserar BokaNerja en 

Vinterresa ner till Nerja på den spanska Solkusten den 2-16 februari. 

  

Resebyrån BokaNerja har varit verksam i Nerja i 15 år och hela tiden arbetat 

tillsammans med SPF-föreningar. Sedan 2016 så är BokaNerja samarbetspartner 

med distriktet  

SPF Stockholms län och denna resa är ett exempel på det samarbetet.  

Förra specialresan i november 2017 blev mycket omtyckt och lyckad.  

Detta utskick görs till reseansvariga och andra representanter i föreningarna och idén 

är att erbjudandet sprids vidare till alla medlemmar. Stort tack för detta och välkomna 

ner! 

  

Resan är mycket förmånlig då det ingår egen transfer och boende på fint centralt 

hotell med frukostbuffé i två veckor för bara 665€. Då flygpriser går upp så ber jag er 

att agera skyndsamt.  

Mer info och anmälan hittar ni på vår hemsida så läs mer här! 

  

Broschyr med program och priser finns här 

  

Har ni frågor så kan ni nå oss på vårt svenska telefonnummer 08-4468 0348 eller 

på mail info@bokanerja.se 

  

Välkomna till Nerja, Spaniens mysigaste stad med Europas bästa klimat 
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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/ 

Något lite längre fram 

Tidpunkten för studiebesöket på Sveriges Television är nu fastställd: Den 4 /12 kl 

16. Medtag ID-handling!  

Anmäl dig till Ingegerd Johansson, ingegerd.johansson99@gmail.com, och ange ditt 

personnummer i din intresseanmälan.  Antalet platser är begränsat. 

 

Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se 

Aktuellt just nu och endast ett fåtal biljetter kvar:  

”SÄG ALGOTS, DET RÄCKER”. Detta är en 50-tals nostalgishow. 

Spelas i Folkets Hus, Segersjö/Tumba. Buss 715 går dit och 

teatervärdar möter upp. 

Datum: Söndag den 28/10, kl. 18.oo 

Biljett (scenpass 150 kr) genom Merike 0739392150. 

OBS! Endast ett fåtal biljetter kvar! 
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