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Tankar från en sommarveranda någonstans i Bergslagen.
Måndag, regnet strilar ner. Och idag för första gången på två 
veckor måste jag hålla mig inomhus. Den här sommaren har 
inte varit som den förra. Årets sommar har hittills varit som 
somrarna var förr. Kalla nätter och kvällar och behagliga 
dagstemperaturer. Under vissa dagar gjorde det inte ont med 
en kofta eller tröja. En vanlig svensk sommar om någon frågar 
mig.
Jag sitter och hör regnets stilla rassel mot stugans tak och ser 
ringarna efter vattendropparnas täta nedslag mot sjöns 
vatten och undrar. Hur kommer klimatets domedagsprofeter 
att förklara denna sommars väder? Sitter de hukande under 
sina paraplyer eller har de gömt sig i sina regnrockar? Eller 
har de tagit en billig flygresa till varmare och soligare trakter?
Själv klimatkompenserar jag med att sitta i stugan bland 
växande björkar, tallar och granar. Enligt en rapport tar 
växande träd upp 2/3 av våra växthusgaser och resten tas upp 
av marken. Och regnet, det bara strilar ner........
När du käre läsare får detta nummer av Bulletinen i din hand 
är det augusti. Och vi som på olika sätt bidragit till detta 
nummer hoppas att du haft en bra sommar oavsett var och 
hur du tillbragt den. 
Nu med hösten inför dörren kanske du känner dig sugen på 
att ta tag i sådant som du funderat på. Du kanske har fått 
energi till att sätta igång med något nytt? Om du bläddrar 
vidare i detta nummer så har vår programkommitté tagit fram 
olika aktiviteter som du kan anmäla dig till. Och skulle du vilja 
arbeta med att utveckla vår förening så är du varmt 
välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Vi berättar 
gärna om vad vi gör och besvarar självklart dina frågor. Du 
kan läsa mer om detta på de följande sidorna. 
Och så vill jag puffa igen för vår hemsida. Vi inom styrelsen 
hoppas också att du då och då tittar på den. Den uppdaterar 
vi kontinuerligt med information som vi vill dela med oss till 
våra medlemmar. Adressen till hemsidan hittar du 
tillsammans med andra kontaktuppgifter längst ut till vänster 
på denna sida. Och när vi nu är på hemsidan vad tycker du 
om den? Saknar du något? Skicka gärna dina synpunkter till 
spf.farsta@telia.com
Vi har som vanligt ett brett utbud av aktiviteter, så du ska inte 
behöva sakna spännande och intressanta upplevelser och jag 
ser framemot att se er alla medlemmar glada och pigga på 
någon eller kanske t o m alla höstens aktiviteter.
Väl Mött!
Alexandra2
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Vaknade ditt intresse för innehållet i Bulletinen när du läste första sidan?

Det var meningen också. När du läser vidare i tidningen, kanske du tror att vår rubriksättare 

har fått solsting i sommarhettan. På sidan 15 får du förklaringen till valet av vissa rubriker.

Varför gör vi på detta viset? Jo vi vill att du skall engagera dig mer i vårt arbete med att ge 

ditt pensionärsliv lite omväxling.

Nödropet från Ukraina!

Strax före klockan tio på morgonen ringer ordförande Alexandra och frågar: Var är du…?

O nej, har jag missat ett möte nu igen tänker jag. Min naturliga motfråga blir därför, var 

skulle jag vara, vilket möte har jag missat? Nej svarar Alexandra, du har inte missat något 

möte, det är bara det att jag har fått ett mejl från dig, där det står att du är i Ukraina och 

behöver 28.000 kronor för att ta dig hem!

Jag ser mig omkring, och konstaterar, jag befinner mig i Tallkrogens lugna hörn av världen.

Katastrof, min adressbok på nätet hade blivit ”kapad” som det heter. Det betyder att några 

busar har kommit över hela min digitala adressbok. Hur? Ingen aning, men med min 

adressbok som underlag har de skickat ut ett mail till 300 personer om att jag är i behov av 

hjälp i form av 28.000 kronor.

Efter Alexandras samtal ringer vänner och bekanta i flera dagar och undrar vad som ligger 

bakom meddelandet och om att jag är i nöd. 

Nu har det gått några månader och hittills har ingen av de som fick mitt ”nödrop” hört av 

sig och undrat när jag skall betala tillbaka de 28 000 kronor hen skickat. Vad hade hänt om 

busarna varit mer modesta och begärt en tusenlapp i stället?

Leif

Här nedanför kan du läsa hur du kan se om din adressbok blivit kapad, samt hur du 

avhjälper detta

Hur gör jag för att veta om mitt mailkonto har kapats?

• Gå in på Hackad.se ange den e-postadress du vill kontrollera, så får du svar, Det är inte 

hundraprocentigt, men ger dig en varning om det är så illa. Du kan bestämma om du vill 

ha ett mail till den e-postadress du angett, som visar var det ”läckt”.

• Du kan även beställa skriften Hackad guide till din e-post där du får en hel del goda råd.

• Om du drabbats av adresskapning ändra omedelbart lösenordet. Läs på nätet eller i ovan 

nämnda skrift, för att få exempel på ”bra” lösenord.

• Välj själv om du vill polisanmäla.

Busarna på nätet blir hela tiden smartare och kommer med nya idéer hur de skall lura oss.

o Öppna inte alla mail du får, se vem som skickat och vad det är för ämne. Är ämnet på 

engelska, dålig svenska, börjar med Re:, innehåller konstiga hälsningar eller lovar vinster 

eller andra lyckliga händelser, ta bort dem utan att öppna. Var det ett seriöst ärende 

återkommer nog avsändaren.

o Får du mail från banken, så är det inget att bry dig om, banker skickar inte ut mail, de 

svarar enbart på kontakter du haft dem och oftast via brev.

o länkar i mail kan starta nedladdning av virusprogram. Råkar du öppna ett mail och ser 

en länk klicka aldrig på den.

MEN viktigast av allt använd ditt sunda förnuft, oavsett vad du gör på internet.



Vi ska klara av det
Här bredvid kan du se bilder från några av vårens aktiviteter. 

Vi i programgruppen, som lägger ner vår fritid för att hitta på och arrangera program-

punkter, gläds åt att intresset från medlemmarna att delta har ökat. De flesta aktiviteterna 

har blivit fulltecknade och vi har när så varit möjligt dubblerat vissa program.

Våra månadsmöten har nu nästan dubbelt så många gäster som för några år sedan. 

Allt detta gör att vi behöver fler, som vill engagera sig som funktionär. Är du intresserad 

så hör av dig antingen personligen till någon i styrelsen eller lämna ett meddelande i vår 

telefonsvarare 079 – 341 02 21.

Är det så att det är något du saknar i vårt utbud så ta kontakt med oss så kanske vi ihop 

kan dra igång nya aktiviteter.

Några av dessa saker skall jag göra i höst
• Läsa igenom Bulletinen

• Delta i minst en aktivitet

• Fundera över vad jag kan göra för SPF Seniorerna Farsta

• Prata med närmast berörda om att upprätta en framtidsfullmakt Se sidan nedan

• Kontrollera att min mailbox inte blivit kapad se sidan 3

• Se över mina lösenord och koder. När bytte jag senast, var de tillräckligt säkra 

lösenord

• Jag är 75-plussare – och kan kontakta ”Hemmafixaren”. Kanske pröva med en enklare 

uppgift, för att bli säkrare den dagen jag verkligen behöver hjälpen Se sidan 12

• Mina totala inkomster ligger under 15 000 kronor i månaden efter skatt, så jag skall 

kontrollera om jag har rätt till bostadstillägg

• Men framförallt jag skall ha en trevlig höst och njuta mitt otium som det så fint heter.

Dags att ta reda på vad otium är, nu när vi kan njuta av det.

Romarna uppfattade arbete som ett nödvändigt ont, och begreppet otium stod för all 

sorts frihet från plikter och uppbundenhet; ett idealtillstånd som möjliggjorde bildning, 

konstnärskap och njutning – alltså sysselsättningar utan materiell vinning som mål. 

Källa Wikipedia

Framtidsfullmakt 
Nu är det drygt två år sedan Lagen om framtidsfullmakter kom till.

Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att

upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på

grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte

längre kan ta hand om sina angelägenheter. 

Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.

Genom att logga in på SPF Seniorernas hemsida och välja Extra medlemsförmåner kan 

du komma till Familjens jurist och skapa detta juridiska dokumentet. 

Naturligtvis är denna medlemsförmån inte enbart till för dem som har tillgång till dator, 

Familjens Jurist kan även nås via telefon 0771-771 070

4
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Om jag inte minns fel – gjorde vi bland mycket annat detta i våras 

Tomten bor varken på Nordpolen eller i 

Finland, vi mötte honom på en kanal i Wales.
Vi uppskattar pensionärslivet ännu bättre, efter 

att ha varit nere i en skiffergruva och hört om 

gruvarbetarnas liv. 

Hur vi skall duka vid nästa BD-träff 

lärde vi oss på Hallwylska muséet

Leif Östman, berättade om Wilhelmina von 

Hallwyl och hennes barnbarn Rolf de Mare

Den här båten skall vi inte avnjuta årets julbord på. Det 

är en modell av galär i den svenska skärgårdsflottan. 

Modellen finns på slagfältsmuséet Hamn, som vi 

besökte i våras

I Wales kunde vi promenera i ett valv av 

blommande gullregn.

Vi i programgruppen försöker hela tiden hitta nya intressanta mål för våra besök.

Har du något förslag hör av dig till Marianne, Siv eller Hasse. 



Månadsträffar i höst
Missa inte höstens fantastiska program
Vi träffas i Hökarängssalen i Söderledskyrkan kl. 13–15, dörrarna öppnas 12.30.  

Inträde 50 kr. (om inget annat anges). 

Förutom underhållning bjuds det på kaffe, macka och kaka

Lotterier med njutbara vinster samt utlottning på entrébiljetten.

Månadsmötena hålls i samarbete med

Tisdagen den 15 oktober

Vad är det för väder vi fått?

Visst var vädret bättre på Helens tid

Meteorolog Helen Tronstad kommer och berättar 

om hur det var att jobba som TV-meteorolog.
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Tisdagen den 17 september

Grabbarna från Eken

Missa inte de här tre härliga killarna, som 

blandar svenska och irländska låtar, samt någon 

egen låt. VARNING för att du kommer att sugas 

med av deras spel- och sångglädje och börjar 

sjunga du också.

Tisdagen den 19 november

Cornelis i våra hjärtan

Mikael Edfelt brukar sjunga och berätta om Cornelis 

på restaurang Den Gyldene Freden i Gamla stan och 

Cornelisrummet på Mosebacke. 

Nu kommer ha till oss och underhåller.

Tisdagen den 10 december

Nu är det jul igen

Allsångarna sjunger och ett luciatåg från en 

förskola uppvaktar oss.

Vi får en mer jullig förtäring
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Välkommen till Nationalmuseum

Sveriges konst- och designmuseum

Nyfiken på Nationalmuseum – den nyrenoverade byggnaden

Följ med på en guidad tur genom Nationalmuseum med fokus på arkitekturen, rummens nya funktioner 

och mötet mellan den gamla 1800-talsbyggnaden, ny teknik och nya formmässiga inslag.

De tidigare täckta fönstren har öppnats upp och släpper nu in ljus och vyer över salarna.

Hör mer om processerna bakom den omfattande renoveringen när vi går genom museets olika delar med 

start i den nya skulpturhallen.

Efter visningen, för de som önskar, går vi till Glasbaren/Cafét som ligger i museet. Här finns alltid något 

gott för alla.  Självkostnadspris.

Ansvarig: Marianne Sundström 

Plats: Vi träffas i museets entréhall Tid: Onsdag  4 september kl 11.00 visning 11.30 – 12.30 

Anmälan: e-post masundstrom@gmail.com eller sms 070 713 22 07

Ange på anmälan och betalning: Nationalmuseum och ditt namn 

Sista anmälningsdag: 20 aug Sista betalningsdag 22 aug 

Pris: 100:- avser guidning Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

Vi har några platser kvar  till vår sightseeing med buss på vattnet.

En kombination av turistbåt och buss i samma fordon
Plats: Strömgatan mittemot Operakällaren    

Tid: onsdagen den 28 augusti kl 12.00
Anmälan via e-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS: 070 722 86 18 
Ange på anmälan: Oceanbus och ditt namn
Pris 280 kronor betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3

Stockholms Auktionsverk den 25 sept kl 13.45 
Denna aktivitet är fullbokad, men om den blir lyckad så kommer vi att göra en till lite

längre fram. 

Är du intresserad hör av dig till Siv Gustafsson e-post: 886gustafsson@gmail.com

eller SMS: 0708 43 93 90 

mailto:masundstrom@gmail.com
mailto:hans.elfving@comhem.se
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Till Havs

Den 2 oktober åker vi med buss från Farsta till 

Norrtelje Brenneri, där vi får en guidad visning 

samt kaffe och macka. Därefter tar bussen oss 

till Viking Lines M/S Rosella för en kryssning 

som avslutas med att vi kl 16.00 avnjuter den 

stora buffén inklusive vin, öl, läsk och kaffe.

Torsdagen den 28 november aväter vi årets julbord på M/S Vindhem

Båten avgår från Skeppsbron 101, precis intill Slottstrappan, kl 12.30.

Påsläpp från kl 12.00. Åter till Skeppsbron ca 14.30.

Ät så mycket du orkar från det hemlagade och stora julbordet, som dignar av hemlagade 

delikatesser såsom paté, handrullade köttbullar och hemkokt knäck.mm

Ansvarig: Hasse Elfving

Plats: Skeppsbron 101, precis intill Slottstrappan 

Tid: Torsdag  28 november kl 12.00 avgång kl 12.30

Anmälan: e-post  hans.elfving@comhem.se eller sms 070 713 22 07

Ange på anmälan och betalning: Julbord och ditt namn

Sista anmälningsdag: 1 november Sista betalningsdag: 1 november

Pris: 415:- Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

Julbordskryssning

Norrtelje Brenneri och Rosellakryssning

Ansvarig: Hasse Elfving

Plats: Munkforsplan, Farsta Tid: Onsdag  2 oktober kl 06.30 hemma ca 19.30 

Anmälan: e-post  hans.elfving@comhem.se eller sms 070 713 22 07

Ange på anmälan och betalning: Brenneri och ditt namn samt födelsedatum

Sista anmälningsdag: 5 september Sista betalningsdag: 10 september 

Pris: 680:- för allt ovan Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

mailto:hans.elfving@comhem.s
mailto:hans.elfving@comhem.s
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Vi får en guidad tur på Stadsarkivet på Kungsklippan som är 

arkiv för Stockholms stad och för Stockholms län. Här kan du 

följa Stockholms invånare och stadens utveckling från 

medeltiden fram till idag. Det är möjligt tack vare arkiven från 

folkbokföringen, byggnadsnämnden, domstolarna, skolorna, 

polisen, idrottsföreningarna, de politiska partierna och många 

andra arkiv.

Stadsarkivet är en förvaltning i Stockholms stad med ansvar för 

att den information som skapas i Stockholm stad och län bevaras 

och finns tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Onsdagen 30 oktober kl 10.00 

besöker vi Stadsarkivet på Kungsklippan.

Vänta inte med att anmäla dig eftersom detta 

är ett både populärt och intressant besöksmål.

Radhusen i Gamla Enskede hör 

till de första radhusen i Sverige. 

Radhuset som bostadsform var 

nytt och husen blev svårsålda och 

fick istället hyras ut. De ritades av 

Per Olof Hallman 1907-1908. 

Förebilden var engelska och tyska 

trädgårdsstäder. Gamla Enskede 

kom att bli Stockholms och 

Sveriges första trädgårdsstad

På 1870-talet började 

Stockholmspolisen fotografera 

häktade och straffade personer. 

Ficktjuvar, lösdrivare och 

prostituerade var några som 

hamnade på bild. Hur hjälpte 

fotografierna polisens arbete? 

Och vilka var människorna 

som fotograferades?

Småstugebyrån var en 

avdelning inom 

Stockholms stads 

fastighetskontor. Den 

kommunala 

bostadspolitiska satsningen 

på småstugor skulle skapa 

möjlighet för arbetare och 

lägre tjänstemän att flytta 

till ett eget hus.

Vi vet inte vad guiden kommer att visa denna gång men detta är ett axplock av vad 

som finns på Stadsarkivet.

Ansvarig: Ami Eklöf tillsammans med Siv Gustafsson

Plats: Kungsklippan 6 Tid: Onsdagen den 30 oktober kl 10.00

Färdväg: T-banan och buss 3 från Medborgarplatsen/Björnsträdgård till Kungsholms kyrka

Anmälan: e-post annmarieeklof@hotmail.com eller SMS 070-205 92 26

Ange på anmälan och betalning: Stadsarkivet och ditt namn

Sista anmälningsdag: 9 oktober Sista betalningsdag: 11 oktober

Pris: 50:- Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

Efteråt försöker vi som vill och kan hitta något ställe fika/äta på tillsammans. 

Detta arrangemang hålls i samarbete med



Den 22 november besöker vi Europas minsta teater
Teater Dur & Moll ligger i det minsta huset av alla små kåkar 
på Fjällgatan. Hela publiken ryms på 20 stolar! Föreställningen 
i höst  Eidra "det stora oväsendet på Katarinaberget” utspelar sig 
i 1600-talets Stockholm.
Från en ö långt ute i havsbandet kommer en kvinna till Stockholm 
med spicken sill i tunnor och farlig kunskap om natur och läkekonst. 
Hon har ejderdun i säckar som ingen människa vågat drömma om och möter vidskepelse och trolldom. 
Här går ingen säker för skvaller eller avundsjuka, varken fattig eller rik! En föreställning om människans 
litenhet inför allt oförklarligt i livet…..
Efter teaterbesöket kan de som önska går till Ersta Terrassen och äta lunch.
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Ansvarig: Marianne Sundström

Plats: Fjällgatan 16 Tid: Fredagen 22 november 11.15, föreställningen 11.30 – 12.30

Färdväg: T-banan till Medborgarplatsen/Folkungagatan 2:ans buss mot Sofia, hållplats Ersta sjukhus. 

Gå Erstagatan till Fjällgatan.

Anmälan: e-post masundstrom@gamil.com eller SMS 070 713 22 07 

Ange på anmälan och betalning: Dur & Moll och ditt namn

Sista anmälningsdag: 30 augusti Sista betalningsdag: 5 september

Pris: 425:- Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

Hagalunds tvätterimuseum

Teater Dur och Moll

Ansvarig: Hasse Elfving

Plats: Masmovägen 20-22 Tid: Onsdagen den 20 november kl 11.45

Färdväg: Tunnelbanan till Masmo och därefter ca 20 minuters promenad

Anmälan: e-post hans.elfving@comhem.se eller SMS 070 – 722 86 18

Ange på anmälan och betalning: Tvätteri och ditt namn

Sista anmälningsdag: 1 november Sista betalningsdag: 1 november

Pris: 100:- inklusive kaffe med macka Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

Så gick det till när farmor var ung.
För att få en känsla av om det var ”bättre” förr, gör vi ett besök på
ett udda muséum. Trots namnet ligger muséet i Masmo vid 
Mälaren.  Vi får berättat för oss hur livet var för de som skötte 
tvätteriet i början av 1900-talet. Iskallt vatten och tungt arbete,  
men inget bråk kring bokningar, ludd i torktumlaren och ingen
gödning av havet med kemikalier. 
Vi får lektionen utomhus, så klä er ordentligt.
Efter besöket tar vi en fika, kaffe och ost/skinksmörgås på hembakat bröd för att återfå värmen, innan vi 

promenerar tillbaka till tunnelbanan.

mailto:masundstrom@gamil.com


Du kommer och går när du vill och ingen föranmälan behövs. Här kan du njuta av ett glas vin, 

öl, alkoholfritt och något litet ätbart till en kostnad av 50 kronor. Önskar du ytterligare t.ex. ett 

glas vin, finns det att tillgå till ett självkostnadspris av 20:- kronor. Endast för medlemmar. 

Before Dinner!  Två träffar i höst.
Fredag 13 september tema otur

Fredag 8 november tema kvinnliga pionjärer

mellan 15.00 – 17.00

OBS! Dörren öppnas 14.50

Varmt välkommen till SPF Seniorernas lokal Torsbygatan 38

Hemlig låda lottas ut 

Ansvarig: Hasse Elfving

Plats: Lokalen Torsbygatan 38 Tid: Onsdagen den 23 oktober kl 15.00

Anmälan: e-post hans.elfving@comhem.se eller SMS 070 – 722 86 18

Ange på anmälan och betalning: Spanien och ditt namn

Sista anmälningsdag: 1 oktober Sista betalningsdag: 1 oktober

Pris: 150:- Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

Nu går vi in på den fjärde säsongen av prövningar, denna gång blir det en spansk 

prövning. 

Vino Tinto slutade säljas år 2006 efter 64 års trogen tjänst, Priset gick från 4,50 till 49 

kronor under denna period.

Konkurrensen från det Spanska lantvinet, som introducerades 1983 för dryga 20 kronor 

blev för stor.

Det blir lite spanska ostar, lufttorkad skinka, tapas, Cava och spanska viner.

Som vanligt utan professionell vägledning, men i trevligt sällskap.

Eviva España - Spansk prövning
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Slink in för att ta en bit mat alt. ett glas av något, fika eller äta och träffa dina SPF-kompisar.

Om vädret tillåter sitter vi på uteplatsen annars på deras övre plan. 

Vi testar detta ställe men om vi hittar något bättre så skickar vi ut meddelande om det. 

Nytt träffställe eftersom O´LEARYS har stängt! 

Varje onsdag kl 14.00 träffas vi på SAM & Co som ligger på 

gatuplanet i Farsta centrum. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fmatdryck%2Fa%2F3jMngq%2Fnu-ska-sista-flaskan-saljas-nu-gar-tinto-i-himlen-in&psig=AOvVaw3dJ78jlWhH8MOjMeBa7YH8&ust=1563560969513546


Författarresan till Södertörn i våras blev snabbt övertecknad.

Därför ordnade SPF Vantör ännu en resa i höst, torsdagen den 10 oktober. 

De som inte fick plats på vårens resa kommer med i höst, men därmed är även den 

resan fulltecknad.

Eftersom intresset är så stort, vill vi gärna veta om det finns underlag för ytterligare en 

resa, så är du intresserad. 

Hör av dig till Hasse Elfving e-post: hans.elfving@comhem.se / SMS: 0707 22 86 18 

Grannsämja
ARRANGEMANG i samråd med SOS Gröna Gruppen

Jorden runt på 100 minuter
Inför sitt företags 40-årsjubileum, gjorde Anders Hanser en Jorden runtexpedition 2017-2018 

och besökte bl.a. Hulifolket på Papua Nya Guinea med sina gulmålade ansikten. Filmen

följer delvis den svenska fregatten Vanadis världsomsegling 1883-1885 och vi besöker bl.a. 

Eldslandet, Patagonien, Chile, Ecuador, Påskön, Galapagos, Borneo, Papua Nya Guinea,

Japan, Botswana & Marocko
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Ansvarig: Vantör/Hasse Elfving

Plats: Biografen Grand Sveavägen 45 

Tid: Torsdagen den 17 oktober kl 11.00

Anmälan: e-post hans.elfving@comhem.se eller 

SMS 070 – 722 86 18

Ange på anmälan och betalning: Hanser och namn

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Sista betalningsdag: 3 oktober

Pris 175:- Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

Dessa arrangemang hålls i samarbete med

Denna servicetjänst är till för att man ska undvika fallskador i 
hemmet                                                                                
* Den är till för dig som fyllt 75 år och bor i Stockholms stad
* Du får hjälp med vardagssysslor som är tunga eller 

riskfyllda för äldre t.ex byta taklampor
* Det är avgiftsfritt
* Det behövs inget biståndsbeslut
Max 6 timmar per år och hushåll
Varför inte fundera om det är något du behöver hjälp med redan 
idag, det kan vara bra att ha känt på hur det fungerar innan den dag 
du verkligen behöver hjälp, och skjuter upp det för att du är osäker.
Kontakta Fixaren Anders i Farsta på telefon 08-508 47 055, eller mobil
076 124 77 30 vardagar kl. 08.00-12.00 och 13.00 -16.00.

Stadsdelens vaktmästarservice d.v.s. Hemmafixaren

mailto:hans.elfving@comhem.se
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Ons 28 aug Buss på vattnet Se sidan 7

Ons 4 sept Vi besöker Nationalmuseum Se sidan 7

Fred 13 sept BD-träff Tema otur se sidan 11

Tis 17 sept Månadsträff: Grabbarna från Eken se sidan 6

Ons 25 sept Stockholms auktionsverk Globen. Se sidan 7, fulltecknad

Ons 2 okt Norrtelje Bränneri med Rosellakryssning se sidan 8

Tors 10 okt Författaresa Södertörn se sidan 12, fulltecknad

Tisd 15 okt Månadsträff: Meteorolog Helen Tronstad. Sidan 6

Tors 17 okt Film Anders Hanser Jorden runt på 100 minuter sidan 12

Ons 23 okt Spansk prövning se sidan 11

Ons 30 okt Besök på Stadsarkivet se sidan 9

Fre 8 nov BD-träff Tema Kvinnliga pionjärer se sidan 11

Tis 19 nov Månadsträff Mikael Edfelt sjunger Cornelis se sidan 6

Ons 20 nov Besök på Hagalunds tvätterimuseum se sidan 10

Fre 22 nov Teater Dur & Moll se sidan 10

Tors 28 nov Julbordskryssning inomskärs se sidan 8

Tis 10 dec Månadsträff: Allsångarna och Luciatåg med barn se sid 6

Programkalender hösten 2019

Kryssa i när 

du anmält 

och betalat.
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Bridge
Spelar vi på tisdagar varje vecka i lokalen Färnebogatan 64, Farsta, 

ingång från baksidan.

Kontaktpersoner: Vivianne Andersson, 070 - 200 67 68

Roland Ekholm, 070 - 300 98 81.

Vi startar den 3 september

Du behöver ingen partner för att spela hos oss.

Körsång
Musikens betydelse för hälsan och välbefinnandet har i alla tider var 

självklart för människan.

Sång och musik frigör energi och aktiverar människans självläkande 

resurser.

Kom och sjung, håll dig ung.

Kören börjar den 10 september med Christina Illmayer som ledare.

Tisdagar kl. 10.00-12.15 Torsbygatan 38, vi önskar nya medlemmar

välkomna till Allsångarna.

Kontaktperson: Kerstin Högström.

Tel. 08-604 88 18, mobil 070 913 74 31

Våra fasta aktiviteter

Boule
Att ha roligt är det viktigaste med Boule. Därför är 

det bara glada människor som spelar det spelet.

Under vinterperioden spelar vi inomhus på mycket 

bra banor i Björnkulla, Flemingsberg. 

Kontaktperson är Björn Betzholtz tel. 076 815 27 80

Mattcurling
Mattcurling är en ganska okänd sport men spelet 

passar alla åldrar

Eller åtminstone från 10 år upp till 100.

En väldigt viktig del av spelet är att ha kul på planen.

Det har ingen betydelse om man är kvinna eller man, 

har kort eller lång erfarenhet av spelet, alla kan spela

tillsammans.

Kontaktperson är Toni Eklund, 08-649 45 44

14



Vill du veta mer så kontakta oss på telefon 079 – 341 02 21 måndagar kl. 10-12, andra dagar är 

telefonsvararen på. Du kan även skicka in talongen, så kontaktar vi dig. 

Adress:  SPF Seniorerna Farsta, Torsbygatan 38, 123 41 Farsta.

Jag vill bli medlem i SPF Seniorerna Farsta.

Namn___________________________________________________________________

Adress___________________________________________________________________

Postadress________________________________________________________________

Telefonnummer____________________ Eventuellt mobilnummer____________________

Personnummer ____________________ Eventuell e-postadress____________________

Som pensionär kan man ha hur kul som helst! Är du medlem i SPF Seniorerna får du 

dessutom en mängd förmåner. Läs mer på vår hemsida Hemsidan når man lätt t.ex. genom 

Google. Skriv bara SPF Farsta så kommer du till en rubrik SPF- Seniorerna Farsta  klicka 

på den raden, och du är inne på hemsidan.
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Vi har nu tjatat i ett antal nummer av Bulletinen hur anmälan skall gå till, så nu skriver vi en enkel 
beskrivning stegvis.
1. Läs igenom Bulletinen och bestäm vilka aktiviteter du vill hänga med på.
2 .Anmäl dig till den som ansvarar för aktiviteten.
3. Om du får OK att du kommer med, så betala in anmälningsavgiften.
Får du förhinder, anmäl detta så snart som möjligt, det kan finnas personer som inte fått plats på en 
väntelista.
Anmäler du förhinder före sista betaldatum, får du alltid pengarna tillbaka. Efter detta datum får du 
pengarna tillbaka om någon annan kan ta din plats. Du får även tillbaka de pengar vi inte behöver 
betala till arrangören. I vissa fall betalar arrangören tillbaka pengar om du kan visa läkarintyg.
Men viktigast av allt, anmäl dig så snart du kan. Det senaste året har de flesta arrangemangen 
blivit övertecknade.

Resultat av sommarens tävling. Vädret den 6 juni, 21 juni , 14 juli och 19 juli 
Det var soligt alla de fyra dagar tävlingen gällde. Detta var det endast Leif Brander som 

förutsåg/gissade och han kan se fram emot en flaska med gott innehåll. Christina Svensson 

och Hallgerd Sundqvist hade rätt på vädret tre av dagarna och får varsitt presentkort på entré 

till en Månadsträff.

Denna gång gäller det att läsa igenom tidningen noga. Flera rubriker kan associeras till gamla 

schlagers, antingen namnet eller första strofen. Skriv ner så många du kan komma på och 

skicka in till vår mailbox spfprogram.farsta@hotmail.com senast den 30 september.

Du kan naturligtvis även skicka in ditt bidrag via ”snigelpost” eller lämna det i vår brevlåda 

på Torsbygatan. Dragning sker på månadsmötet i oktober.

mailto:spfprogram.farsta@hotmail.com


SVERIGE

PORTO BETALT 

PORT PAYEB

Vi längtar till Italien – Solen mat & vin, i Terracina

med Johan Berg

En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska 

köket, pittoreska byar och storslagen natur. Johan, 

som bott i Italien i mer än 15 år, välkomnar oss som 

sina personliga gäster och tillsammans gör vi dags-

utflykter till olika småbyar på landsbygden. Där 

provsmakar vi lokalproducerade specialiteter såsom 

ost, vin, olivolja, korv och skinka. Vi är en liten exklusiv 

grupp och precis som i TV-serien SolensMat får vi komma 

nära inpå och till och med in i köken. Vi bor i den lilla kuststaden Terracina där vi äter fiskbaserad mat 

på många av de trevligaste och bästa krogarna. Förutom mat och dryck bjuder resan även på en del 

kultur, såväl vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av neandertalare, etrusker, romare, påvar och 

Mussolini som alla bidragit till Terracinatraktens historia.

PRIS cirka 15 000 KR, beroende på hur kronkursen utvecklar sig

Reslängd: 8 dagar, vi åker i början av juni

I priset ingår • Reseledare • Flyg Arlanda-Rom t/r • Transfer flygplats-hotell t/r

• Del i dubbelrum med frukost • 5 luncher • 5 middagar  

• Utfärd Cori med ricotta- & skinkprovning • Besök på olivgård • Utfärd San Felice

• Besök på Jupitertemplet med aperitif • Besök i restaurangkök med visning

• Besök hos en lokal glassmakare • Ost- och vinprovning• Ostron- och musselprovning

• Ett lektionstillfälle i Italienska • Övriga besök enligt program

Irland öst till väst -med Galway, Connemara & Dublin

Upptäck Irland från öst till väst!. Vi reser tvärs över den gröna ön och bor några nätter i Galway i väst, 

och några i Dublin i öst. Det blir sköna kontraster mellan det vilda landskapet i Connemara och den 

livliga storstaden Dublin. Har ni inte smakat en Guinness tidigare så blir det tillfälle att göra det nu, där 

det smakar allra bäst, på en irländsk pub.

Reseledare på denna resa är Olle och Irene Sangemark, som vi hade nöjet att tillbringa en vecka i Wales 

med i våras.

PRIS cirka 15 000 KR, beroende på hur kronkursen utvecklar sig

Reslängd: 7 dagar, vi åker i början på september 2020

I priset ingår • • Reseledare Olle & Irene Sangemark • Flyg Arlanda-Dublin t/r 

• Del i dubbelrum med frukost Galway 3 nätter, Dublin 3 nätter • 2 lunch 

• 6 middagar varav två med underhallning • Besök whiskeydestilleri • Entré Guinness inkl 1 pint öl

• Vallhundsuppvisning • Entré Powerscourt Garden • Övriga besök enligt program

Båda dessa resor administreras av Reseskaparna och vi har lyckats förhandsboka tio 

platser på vardera resan, Gör en icke bindande intresseanmälan så snart du kan.

Läs mer om resorna på Reseskaparnas hemsida.


