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Hantverk- och datahjälp 14 november kl. 10-12 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25, varannan onsdag jämna veckor  
. 
Vi träffas vidare onsdag den 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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Jullunch Grödinge Bygdegård  

onsdagen den 12 december kl.12.00 

Hej alla SPFare!  

Nu är det tid att anmäla sig till årets jullunch 

Som vanligt ses vi i Grödinge Bygdegård kl. 12.00 

där ett julbord står uppdukat.  

Priset 275:-  kronor inkluderar: glögg och pepparkaka, 

Julbuffé, lättöl, julmust, vatten och kaffe. 

Anmälan sker till Margareta Ståhlberg 

senast måndagen den  3 december på e-post: 

margareta.stahlberg@telia.com 

eller tel. 076-1037731 

Betalning sker helst på föreningens 

postgiro: 643971-5 

Det går att betala kontant också 

 

 

                                                                            



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 15/11 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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Yoga 

”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 utflyktsprogrammet 

Onsdagen 5 december 

Besök på Ersta museum kl 12:00 

Vi ses vid Tumba station senast 10:40 och åker pendeln 10:59  till Stockholm södra 

för att ta buss 53 från medborgarplatsen mot till Ersta. På Ersta ryms historien hur 

kvinnliga pionjärer startade sjukhus och utbildning 1850-talets Stockholm och om hur 

sjukvården, utbildningen och diakonin sedan dess. Mycket har hänt under historien 

men drivkraften att hjälpa människor är lika närvarande idag. Besöket kostar 

ingenting. 

Anmälan senast 27 november till Margareta Ståhlberg  på  

tel: 076-1037731 eller e-post: margareta.stahlberg@telia.com 
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Att göra på egen hand 

 
 



 

 

 



 

BOKEN OM JOHANNE 

En av våra medlemmar har skrivit den här intressanta historiska boken 

 

                                                                

 

Beskrivning 

Britta Geber f 1945, bibliotekarie och fil kand. med bl.a. Kvinnohistoria. 

Berättelsen om Johanne Panter bygger på Britta Gebers intresse för kvinnors 

historiska öden. Hennes arbete med Johanna Panter leder oss genom seklerna och 

följer släktens öden och äventyr. 

Britta Geber förmedlar en varsam och livfull beskrivning av den danska kvinnans liv, 

på 1400-talet, hur livet på gården påverkas av händelser både i närområdet och ute i 

världen. Boken tar fram både kulturhistoria och släkthistoria. Under sitt arbete med 

Johanne Panters och sin egen släktkrönika har flera kända personer som Heliga 

Birgitta, Gustav Wasa och Tyco Brahe satts in i sitt sammanhang, 

 

För ytterligare information kontakta Stig Geber  

 

E-post: stig.geber@telia.com 

Tel. 08-53030734 
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SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  
 
Distriktet erbjuder flera utflykter och aktiviteter som du hittar på deras hemsida. 
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 
 

http://www.spf.se/stockholmsdistriktet
http://links.bokanerja.se/wf/click?upn=tgOdCpAIx-2Fb36dbsN8P-2FMhY-2FXtIhI2e4FSnSNip-2B2hKwvEsNQrnSSbr4bQh8tWQ0wR3PL5MGCal1PBz5beeo4l9zjxifjcZ484k27cAOSAZxVVygpXQJGMKVL47JkHt4_KuxGy1Quy8eE70qzCNwrwOKYXgo1xszCQ2Z6TkgUE1sneUMNITvREX1kh82C93WxYBlQCYXF6foFYd6G6vTFAVcVz9SfrKbB3XPqmxZxgjJ2PvyCiOqGeXclZfWYqXP6aQceCVsnPRogdOY-2FGOeyVpDIpau-2BJnL14FYR0YjWvgY8XAracwmMfXDbqOpOLsTyABOQ0VT7S0nEPyObCuK2uCu6VWXahPE2ulwZeQ7SC2iAAzHf7Xuz-2F7knKgOYPw7rg1F2ZwDzO-2BS-2FzprNt88IDfJUSQ8dnqgh1V60QwMqhL9wuFgdwOS9TDWhvjqkczTb5iOpQlAjXsnl-2FM2UHQslmFxyWlbeAAD8kEbFjgRPj7XctrNQBeNR4-2FufgQBlvkxXh-2FK4VSclGLHkvF7VpHPaAxRvX7RUIIUBqajXPt5gpi9sVSapkIKBFtMhnzXzAwil
http://links.bokanerja.se/wf/click?upn=tgOdCpAIx-2Fb36dbsN8P-2FMhY-2FXtIhI2e4FSnSNip-2B2hL3Y9v00YG7T75o2UyhwA4G87FnXJXihsVUmLdqr0IjkZPeEzqzKqwEg1Ya-2Bx3fblRtRRl-2F1etktfTjdDu-2B5r7G_KuxGy1Quy8eE70qzCNwrwOKYXgo1xszCQ2Z6TkgUE1sneUMNITvREX1kh82C93WxYBlQCYXF6foFYd6G6vTFAVcVz9SfrKbB3XPqmxZxgjJ2PvyCiOqGeXclZfWYqXP6aQceCVsnPRogdOY-2FGOeyVpDIpau-2BJnL14FYR0YjWvgY8XAracwmMfXDbqOpOLsTyABOQ0VT7S0nEPyObCuK2uCu6VWXahPE2ulwZeQ7SC2jG-2FC9MgifJFKOK0D1EovHFMNEgIJO61uzv0ubfBT1xGYrNQQ0bMyMNDL779SatsjsZI49TeqdFQVmIe6K9mK3swm1UxWXOnjFVn5Wx34qP4TYnaAUwNyu4hk1f7WBMU9m5hKSf4oTfdYMJRoDynO86d9RjXWuVVjagkqTzdt8fGLAFO5tKXoClzQbfHh0KTR3lb7wJWEsAdSqAE4pbgAv-2F
mailto:info@bokanerja.se?subject=Specialresa%20SPF%20Stockholm


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/ 

Längre fram: 

Torsdag 15 november kl 13: Vi besöker Jenny Nyström-utställningen på Sven-

Harrys museum, Eastmanvägen 10, Stockholm. Ingen förhandsanmälan krävs, men 

du som vill gå dit tillsammans med andra SPF:are från Botkyrka, kom den tiden. 

Kostnad: 80 kr. Caféet har både fika och mat. Pendeltåg från Tumba 11.59 som 

anländer Odenplan 12.30 bör passa. 

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: 

”UNDER är jag BAR” – En väldigt rolig föreställning! Se utförlig recension på 

www.botkyrka.riksteatern.se.  

Tid och plats: Onsdag den 14 november, kl. 19.oo på Folkets Hus, Hallunda. 

Biljett 150 kr, genom Merike 0739392150. Biljetten skickas hem till dig.  

 

”Vi sjunger så bra tillsammans …” En musikteaterföreställning om 

glädjespridaren Povel Ramel.  

Tid och plats: Söndag den 18 november, kl. 18.oo i Segersjö Tumba Folkets 

Hus. 

Buss 715 ifrån Tumba och teatervärdar tar emot. 

Biljett 150 kr, genom Merike 0739392150. Biljetten skickas hem till dig. 
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