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Medlemsmöte Grödinge Bygdegård 
 
Välkomna till årets sista medlemsmöte 
onsdagen den 12 december kl.12.00 
 
Vi avslutar med sedvanligt julbord. 
För de som anmält sig. 

 
 

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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Nästa år startar vi vårt program redan 

den 9 januari med följande program  

 

Botkyrka Riksteaterförening 2019. 

Den 9 januari kl. 12.00 i vår lokal på 

Malmtorpsvägen 25, kommer Riksteaterns 

representant Håkan Esterling, att 

presentera vårens föreställningar, och det 

blir många godingar – Jack Vreijsviik, 

Svante Turesson, 123 Schtunk, Greta 

Olsson – ja, läs mer på hemsidan 

botkyrka.riksteatern.se 

Biljetter kan redan nu beställas via Merike 

0739392150 – Ett julklappstips! 

 
 

OBS! OBS! OBS! 

Lokalen är Malmtorpsvägen 25 
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Bowling  

Året avslutas onsdagen 19/12 (Obs nytt datum) kl. 10.00 på vanliga stället. Det 

blir förstås en tävling där vi spelar serier, men med inslag av att vi ibland måste 

slå strike, spärr eller något annat. Det blir naturligtvis priser. Medan resultaten 

räknas ut äter vi lunch som Monica lagat till. Den här gången blir den av 

landgångstyp, och den är inte julbordsbetonad. 

De som vill vara med på den här avslutningen anmäler sig till Leif Åsberg på  

tel.  070 6711024 senast den 15/12. 

Välkomna till en som vi hoppas trivsam och spännande avslutning på 

bowlingåret. 

 

Bowlingen fortsätter dock som vanligt torsdagen den 13/12 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 

 
 
 

 

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 
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Att göra på egen hand

 

 



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

 
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/ 

 

Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se 

Botkyrka Riksteaterförening 2019. 

Den 9 januari kl. 12.00 i vår lokal på Malmtorpsvägen 25, kommer Riksteaterns 

representant Håkan Esterling, att presentera vårens föreställningar, och det blir 

många godingar – Jack Vreijsviik, Svante Turesson, 123 Schtunk, Greta Olsson – ja, 

läs mer på hemsidan botkyrka.riksteatern.se. Biljetter kan redan nu beställas via 

Merike 0739392150 – Ett julklappstips! 
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