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Efter sommarens hetta överraskades vi av höstens kyla.

Våren och sommaren har varit ovanligt varma. Ja det sägs att det lär vara 

260 år sedan det var så här varmt. Men alla våra medlemmar har inte njutit 

lika mycket. För somliga har värmen varit en plåga och de välkomnar 

säkerligen att vädret blivit lite mer normalt. Det svala vädret och regnen har 

gjort att svamparna tittat fram ur mossan. Jag var i slutet på september på 

landet och bestämde mig för en liten skogspromenad. Som tur var tog jag 

med mig både korg och svampkniv för när jag återvände hem var jag nöjd 

och belåten och korgen var fylld av stora fina gula kantareller. Dessutom såg 

jag att både svart och rödgul trumpetsvamp och trattkantareller var på gång. 

Så nu vet jag vad jag ska göra under oktober. Det kan bli mycket 

trattkantareller att torka för eget bruk eller att ge bort i fina glasburkar.

Nu har vi också haft höstens första månadsmöte. Det slogs rekord i antalet 

medlemmar som kom för att träffas, umgås och lyssna  till Björn Eriksson 

som berättade om sitt liv och erfarenheter. En annan välbesökt träff var 

höstens första BD träff. Vi var så många i vår föreningslokal att stolarna inte 

räckte till. Jättekul för programkommittén som hade gjort snittar med 

rostbiff, lax och flera sorters ost.  Ett stort tack till programkommittén och 

även till alla de medlemmar som dukade av efter träffen och diskade och 

torkade allt glas.

Vi har numera passerat ett val till riksdag, landsting och kommunen. I 

skrivande stund  har vi ännu ingen regering men det var nog ingen som 

förväntade sig ett snabbt arbete efter detta valresultat. Ni som redan har 

fått och läst SPF Senioren har säkert tagit del av valanalyserna på sidorna 14-

15. Lite förvånad blev jag att så få hade kryssat för en pensionär.

Om några månader är det dags för oss att skicka ut avierna för inbetalning av 

medlemsavgiften till SPF. De som var med på stämman eller har läst 

Bulletinen vet att stämman beslutade om att från och med nästa år höja 

medlemsavgiften till 300 kronor och avgiften för vänmedlemmar till 100 

kronor. Anledningen till denna höjning är att förbundet höjt det belopp som 

vi föreningar ska betala till dem. Och därför har vi tvingats att höja 

medlemsavgiften så att vi även i fortsättningen kan erbjuda bra och 

intressanta aktiviteter till er medlemmar. 

När vi ändå är inne på avdelningen pengar vill jag slå ett slag för 

Bostadstillägget. Pensionsmyndigheten har bett oss SPF-föreningar att 

informera om detta tillägg till den allmänna pensionen. Har du rätt till 

bostadstillägg? Du kan söka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Du kan 

söka även om du har tillgångar eftersom de värderas på olika sätt. Den som 

har en pension och andra inkomster som är lägre än 15 000 kronor efter 

skatt men kanske också pengar på bank eller fonder bör kontrollera om man 

kan ha rätt till bostadstillägg.  Det gör du enklast genom att göra din 

beräkning på pensionsmyndigheten.se/beraknabt eller ringa deras 

kundservice på 0771 - 776 776.

En trevlig höst på er alla!

Alexandra Posacki ordförande



Föreningens resa till Skottlandsresan i somras
I augusti reste några av föreningens medlemmar på en rundresa i Skottland med Reseskaparna som 

arrangör. Under sju dagar fick vi uppleva det bästa Skottland har att erbjuda guidade av en fantastisk 

reseledare och en genomtrevlig chaufför.

Vår reseledare Jöran        Edinburgh tattoo var en upplevelse och tur               Många vackra dalar  

och Chaufför Nathan med vädret hade vi liksom på hela resan            passerade vi på resan  

En välbehövlig vätskekontroll vid Loch Ness               Jörans huvudbonad var det mest monstruösa vi såg 

Här föddes Harry Potter, i varje fall var det En oväntad höjdpunkt var vallhundsuppvisningen 

här som J K Rowling satt och skrev böckerna             med små visslingar visste hundarna vem som 

om Harry Potter skulle samla ihop fåren och vart de skulle föras



Månadsträffar
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 19 februari: Årsmöte, ingen entréavgift
Kallelse kommer att skickas ut med nästa nummer av Bulletinen. 
Årsmöteshandlingar  kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida och på kontoret.

Vi kommer dessutom att ha ett program med massor av nyttig information för pensionärer.

Tisdagen den 15 januari: 

Revymakarna Sangemark presenterer

Å, så kommer det en gosse –
ett program om vår störste revyartist genom tiderna

Karl Gerhard
Dessutom kommer de att berätta om 
Wales, dit vi med dem som reseledare åker 
i maj. Läs mer på sidan 16

Tisdagen den 19 mars:
Det var här meteoriten slog ner
Thomas Jacobs berättar och visar film 
om hur en gigantisk naturkatastrof
har kommit att prägla geografin och har 
påverkat livsbetingelserna i 

Siljansområdet.

Tisdagen den 16 april: Program ej klart

Tisdagen den 11 december: Julavslutning med sång 
av Allsångarna och  en barngrupp.

Tisdagen den 14 maj (OBS Datum): Program ej klart



Before Dinner !  Två träffar i vår

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. 

Fredag 8 februari och Fredag 8 mars mellan 15.00 – 17.00

OBS! Dörren öppnas 14.50

Varmt välkommen till SPF Seniorernas lokal Torsbygatan 38 

Hemlig låda lottas ut.

På onsdagar kl 14.00 träffas vi på O´LEARYS i Farsta

Varje onsdag finns ett reserverat bord för SPF Seniorerna Farsta.

Här kan även information om kommande arrangemang mm finnas. 

Slink in för att ta en bit mat alt. ett glas av något slag eller en fika och 

träffa dina SPF-kompisar.



År 2019 är det 300 år sedan ryssarna med eld och vapenkraft 
spred skräck längs Sveriges östkust. Dessa härjningar är än idag 
högst levande i det kollektiva medvetandet och har lämnat 
många spår efter sig i skärgården i form av muntliga berättelser 
och platsnamn.
Sveriges första slagfältsmuseum – som berättar historien på
plats. Utgångspunkten i museet är Slaget vid Stäket, men rör sig
över inloppets 1000-åriga historia samt det mångkulturella
Fisksätra.
Den 13 augusti 1719 drabbade svenska och ryska trupper
samman i det legendariska Slaget vid Stäket. Händelsen har
gått till historien som karolinernas sista strid och en överlägsen
svensk seger – men kan man lita på den traditionella
historieskrivningen? Flera års forskning har gett oss en helt ny
bild av vad som egentligen hände. Vi besöker muséet och får en
uppdaterad bild av vad som hände.
Efter visningen äter vi en gemensam lunch på restaurangen
Saltsjö Pir
På grund av ombyggnaden vid Slussen kommer vi att bestämma
och berätta hur vi som vill åka tillsammans bäst tar oss till
muséet några veckor innan besöket

Datum: onsdagen den 24 april kl 12.00                    Ansvarig Hans Elfving 
Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS till: 0707 22 86 18 
Ange på anmälan: Hamn och namn Sista anmälnings- och betalningsdag: 30 mars 
Ange på betalningen: Hamn och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3
Priset 200 kronor inkluderar entré, guidning och lunch

För 300 år sedan stod ryssarna på tröskeln till Stockholm

Påminnelse om medlemsavgiften
Ännu en påminnelse om att i kuvertet ligger inbetalningskortet för 

medlemsavgiften för nästa år. Som vi skrev redan på sidan två har avgiften 

höjts. Förbundet beslöt höja sin del av medlemsavgiften till 160 kronor, 

distriktets avgift ligger kvar på 40 kronor. Sedan blir det 100 kronor över till 

vår förening. Enbart kostnaden för att trycka och distribuera denna tidning 

kostar 80 kronor per medlem och år.

Samt om att anmäla dig till våra arrangemang
Nu till lite trevligare saker. Under hösten märkte vi ett ökat intresse för både 

våra aktiviteter, många blev snabbt fulltecknade, och månadsträffarna där vi 

hade mer än 80 gäster per träff. Läs därför igenom Bulletinen och anmäl dig

till det du är intresserad av innan det blir fullt.

Ett arrangemang tillsammans med 

mailto:hans.elfving@comhem.se


Två cirklar vi vill starta under våren

Stockholms öar – en landskapscirkel i miniatyr
Varför gå över ån efter vatten, när vi kan gå över bron till någon av Stockholms öar, och 

studera en ö i taget. Vi börjar med en träff där vi sätter upp en plan för vilka öar vi vill 

besöka under våren, Vi studerar öarnas historia och vad som är värt att titta på och om 

det finns ett matställe där att besöka. 

En tanke är också att vi tar en promenad runt ön, kanske en halv ö i taget i några fall.

Det blir en grupp på högst 12 personer, så att vi kan sitta på kontoret, ingen lokalhyra. 

Vi fixar eget fika, så de enda kostnaderna blir eventuell förtäring på ön och slitna skosulor.

Kursstart  10 april om intresse finns. 

Intresseanmälan till Hasse Elfving e-post hans.elfving@comhem.se

eller via SMS 070 – 722 86 18

Mormors pengar – aktivitet i tre steg
Wilhelmina von Hallwyll 1834 – 1930 född Kempe, enda barnet till en av Sveriges rikaste personer. 

Hon gifte sig med en schweizisk greve, Walter von Hallwyll. Enda villkoret för samtycke från 

föräldrarna var, att han bosatte sig i Sverige, vilket han också gjorde.

Wilhelmina var en svensk konstsamlare och museiskapare. Paret byggde Palatset på Hamngatan 4. 

Huset skulle fylla tre syften bostad under vinterhalvåret, kontor för familjens firma  och utrymme för 

grevinnans samlingar av antikviteter.

Intresset för samlande ärvdes av dottersons Rolf de Maré, ledare för den Svenska baletten i Paris, 

konstsamlare och grundare av världens första museum för dans i Paris. Efter kriget flyttades en del av 

samlingarna till Stockholm, där materialet från Svenska baletten nu finns att se på dansmuséet

Vi ska vid tre tillfällen tillsammans med guiden Leif Östman, bekanta oss med paret Hallwyll

dottersonen Rolf de Maré och både Hallwyllska palatset och dansmuséet.

Aktivitet 1;

Onsdagen 6 februari 12.00, ca 2 timmar, träffas vi i våra 

lokaler på Torsbygatan 38.  Där berättar Leif Östman hur det 

hela började med mormors pengar. Vi avnjuter snittar och vin 

Aktivitet 2;

Hallwyllska museet onsdagen 13 februari 12.30-13.30, Leif 

som guide 

Mötesplats; Hamngatan 4 Tid 12.15

Aktivitet 3;

Dansmuséet onsdagen 27 februari 11.30-12.30, med Leif som 

guide 

Mötesplats; Drottninggatan 17 Tid 11.15

Pris för de 3 aktiviteterna; 450:- Dansmuséet

Priset inbegriper Leifs berättelser och guidningar vid alla tillfällena, snittar och vin den 6 feb samt entréer. 

Efter besöket på Hallwyllska kan de som önska fika på WienecCaféet på Biblioteksgatan 6.

Vid besöket på Dansmuséet kan vi äta lunch på Bistro Rolf de Maré, 95:-.

Anmälan E-post:   masundstrom@gmail.com eller SMS 070 713 22 07

Ange på anmälan: Mormors pengar och ditt namn Sista anmälningsdag: 17 jan

Sista betalningsdag: 21 jan

Betalas till Plusgiro: 75 31 21-3

mailto:hans.elfving@comhem.se


Det finns mycket som är gratis för oss äldre i Farsta.
Hämta program på biblioteket, nätet, respektive plats eller ring  för info.

Centrumkyrkan i Farsta 

centrum 
Lunchmusik de flesta 

torsdagar12.30  

Ring 08 94 48 95

http://www.centrumkyrkanfarsta.

se

Fanfaren vid biblioteket i Farsta
Filmer varannan onsdag kl 13.00 

Ring 08 508 309 00

https://fanfaren.wordpress.com

Tuben vid Tunnelbanan i Farsta
har massor med program hela veckan.

De är gratis och enklast tittat du in där

1 trappa upp finns programmen 

utskrivna, så du behöver ingen dator för 

att se vad som  är på gång.

Du kan förstås googla på Tuben Farsta

Ofta finns det också aktiviteter på Farsta gård http://www.farstagard.se

Tävling: Du kan vinna vin eller kaffe genom att läsa Bulletinen!

1. Vad heter chauffören som körde runt oss i Skottland?

2. Var kan vi pensionärer fördriva tiden gratis i Farsta

3. Vad gör våra medlemmar i Björnkulla?

4. Vem komponerade operan Carmen?

5. Hur länge sedan var det som slaget vid Stäket stod?

Maila ditt svar till spf.farsta@telia.com , sms:a till 070 722 86 18 eller lämna det i vår brevlåda på 

Torsbygatan 38, du kan även posta det till vår adress Torsbygatan 38,  123 41 Farsta.

Första pris en god flaska vin eller 1 kg kaffe. 

Andra- och tredjepris en fribiljett till en månadsträff.

Svara senast 31 december Dragning på månadsmötet i januari

Förra numrets vinnare:

1:a pris Maj-Britt Schmidt  2:a pris Sonja Ek Carnehagen 3:e pris Gunilla Jäderlund
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Tis 15 jan Månadsträff. Anmälan behövs inte.   se sid 4 ve 3

ve 4

Lör 2 feb Opera på bio Carmen.  se sid 13 ve 5

Ons 6 feb Kursstart Mormors pengar se sid 7 ve 6

Fre 8 feb BD-träff. Anmälan behövs inte.  se sid 5 ve 6

Ons 13 feb Mormors pengar Besök Hallwyllska se sid 7 ve 7

Tis 19 feb Årsmöte. Anmälan behövs inte.  se sid 4 ve 8

Ons 27 feb Mormors pengar Besök Dansmuséet se sid 7 ve 9

Fred 8 mar BD-träff. Anmälan behövs inte.  se sid 5 ve 10

Ons 13 mar Grekisk prövning se sid 12 ve 11

Tis 19 mar Månadsträff. Anmälan behövs inte.   se sid 4 ve 12

Tis 26-28 mar Teaterkryssning Helsingfors med Chess se sid 11 ve 13

Tors 4 apr Författarresa Södertörn se sid 11 ve 14

Ons 10 pr Kursstart Stockholms öar se sid 7 ve 15

Tis 16 apr Månadsträff. Anmälan behövs inte.   se sid 4 ve 16

Ons 24 apr Hamn. se sid  6 ve 17

Tis 14 maj Månadsträff . Anmälan behövs inte.   se sid 4 ve 18

Tis 21-28 maj Resa till Wales se sid 16 ve  21

Mån 27 maj Bussresa Strängnäs se sid 11 ve 22
Mattcurling, Körsång, Bridge och Boule se sid 14 - 15

Onsdagar Vi träffas på O´LEARYS . Anmälan behövs inte. se sid 5

Programkalender våren 2019

Kryssa i när 

du anmält 

och betalat.



V I K T I G T

När du vill vara med på en aktivitet. 

Regler för att kunna delta i våra aktiviteter

Dessa regler är till för att programgruppen ska kunna använda sin tid och energi till att ordna 

fler aktiviteter och trevligheter i ställer för administration och för att ge kassören en dräglig 

arbetssituation.

1  Läs annonsen om aktiviteten noga. 

2  Gör en anmälan enl. villkoren i annonsen.

3  Vänta inte med att anmäla dig, det blir snabbt fullt på populära arrangemang

4  Du får svar om det finns plats eller inte.  

5  Om du får ett OK-svar så Kryssa i för anmälan i programkalendern.

6  Om du får ett OK-svar så betalar du så fort som möjligt enl. villkoren i annonsen.

7  Kryssa i betalning i programkalendern.

8  OM DU FÅR FÖRHINDER LÄMNA ÅTERBUD. 

BETALNING ÄR BINDANDE EFTER SISTA ANMÄLNINGSDATUM. 

ENDAST BETALNING ÄR INTE ANMÄLAN, DU MÅSTE ANMÄLA DIG

Allt programgruppens arbete sker ideellt, vi har 

inte betalt utan gör det så länge vi tycker det roligt!

Sätt gärna upp denna sida tillsammans med programkalendern på kylskåpet.

Vill du veta mer så kontakta oss på telefon 08-604 67 37 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____________________

Vill du medlem i SPF Seniorerna Farsta
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.



Grannsämja
ARRANGEMANG i samråd med SOS Gröna Gruppen

Följ med till Svenska Teatern  i Helsingfors
Tisdagen 26 mars – torsdagen 28 mars
Premiumbiljetter till Chess på onsdagen kl. 11.00 (svensk tid)
Utresa med M/S Gabriella från Stadsgården tisdagen 26 mars kl 16.30. 
Samling i terminalen 15.30. Hemma igen torsdagen 28 mars kl.10.00.
I priset ingår del i insideshytt, tillägg för Seaside och /eller enkelhytt. 
På utresan serveras 2 rätters skeppsmeny med 2 glas vin och kaffe. 
På hemresan äter vi buffé kl.17.00 öl och vin ingår. 2 frukostar. 
Pris 2.237 kr. 

Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS till: 0707 22 86 18 
Ange på anmälan: Chess och ditt namn Sista anmälnings- och betalningsdag: 20 februari
Ange på betalningen: Chess och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3

Författarresa Södertörn
Bussresa på Södertörn Torsdagen 4 april kl 11.00. Från 
Gullmarsvägen 9. Åter ca 16.00 På denna tur får vi höra om 
de lokala författarna på Södertörn, såsom Moa Martinsson, 
Ivar Lo Johansson, August Strindberg, Fredrika Bremer, Lars 
Widding och Kristoffer Polhem. Vi besöker Moas torp, där 
Moas barnbarn serverar kaffe. 
Pris 300 kr Då ingår förutom buss, även guide och kaffe med 
Sorundatårta.

Bussresa Strängnäs
Heldagstur till Strängnäs Måndagen 27 maj kl. 8.00. Från Gullmarsvägen 9. Åter ca 18.00. 
Tillsammans med vår guide besöker vi ; Kyrkan, Kvarnen, Grassagården mm. Vi kommer att gå 
genom en doftande syrenallé, (dock lite svårtillgängligt). Bussen kommer att ta oss runt i stan med 
guidning. Vi kommer även att  ha  en hel del egen tid. Pris  590 kr och då ingår förmiddagskaffe, 
lunch och eftermiddagskaffe. 
Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS till: 0707 22 86 18 

Ange på anmälan: Strängnäs och ditt namn Sista anmälnings- och betalningsdag: 17 maj 

Ange på betalningen: Strängnäs och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3

Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se eller SMS till: 0707 22 86 18 

Ange på anmälan: Södertörn och ditt namn Sista anmälnings- och betalningsdag: 23 mars 

Ange på betalningen: Södertörn och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 – 3

mailto:hans.elfving@comhem.se
mailto:hans.elfving@comhem.se
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Prövningarna fortsätter onsdagen den 13 mars

Tid: Klockan 15.00 Plats: Kontoret Torsbygatan 38

Nu går vi in på den tredje säsongen av prövningar, 

denna gång blir det en grekisk prövning. Dock inte 

enbart retsina och raki, utan grekisk sallad, tzatziki, 

oliver, olivolja, baklava och ostar, allt nedsköljt med 

grekiskt vin.

Vi gör detta utan professionell vägledning, utan 

njuter enbart av det goda, som grekerna förstår 

uppskatta.

Priset för denna prövning är 150 kronor, vilket är 

självkostnadspris.

Resor

Du missar väl inte att anmäla dig till vår Walesresa, vi har 

endast 15 platser.

Vi har flera gånger blivit uppringda av medlemmar som 

rest med på denna resa. De har berättat vilket fantastiskt 

reseledarpar, både kunniga och underhållande. Se sista 

sidan för detaljerad beskrivning av resa och anmälan. 

Dessutom har vi bjudit in reseledarna till vår månadsträff 

i januari, där de underhåller med Karl Gerhardlåtar och 

berättar om Walesresan.

Wales

Mallorca tre veckor på hösten
Varför inte fundera på en treveckorsresa till Mallorca 

mellan den 1 – 22 oktober.

Resan arrangeras av reseskaparna och även på denna 

resa finns en reseledare, som vi fått höra många 

superlativer om.

Är du intresserad, så hör av dig till Hasse Elfving 

Tel 070 – 722 86 18, så får du veta mer. 

Vi träffas: På kontoret Torsbygatan kl 15.00

Ansvarig: Hans Elfving Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se

eller SMS till: 0707 22 86 18 Ange på anmälan: Prövningar och ditt namn

Sista anmälningsdag och betalningsdag: 15 februari Pris: 150 kr 

Ange på betalningen: Prövningar och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3



Carmen opera på bio lördagen den 2 februari 18.30

Bizets Carmen var en av de första realistiska 

operorna som skildrar vanliga människor. En 

skandal till en början, men Carmen med sina 

starka melodier och passionerade handling tog 

snart publiken med storm. Idag 

är Carmen världens mest spelade opera och en av 

de allra mest älskade.

Livesänds från Metropolitan till  

biograf Reflexen i Kärrtorp

Speltid 3 tim 41 min inkl 1 paus. Det finns 

möjlighet att köpa ett glas vin/öl i pausen.

Vi träffas vid biografen där biljetterna delas ut. 

Obs! Kolla anmälningsvilkoren på sid 10  

med svensk text

Bioklubb?
Det visas ju en hel det film på Fanfaren i Farsta men även på 

andra biografer.

Ibland ser man ju annonser om någon film som verkar intressant 

men ingen man känner vill eller har tid att se den. Många gånger 

så vill man ju också prata om det man sett därför är det roligt att 

ha sällskap.

Vi skulle kunna skapa en biogrupp som i mån av tid går 

tillsammans.

OBS! Dagtid

Låter det intressant så hör av dig till Siv Gustafsson via 

e-post 886gustafsson@gmail.com eller Sms 0708 439390

Gudfadern

Dansa med vargar

Forrest Gump

Den engelska patienten

Titanic

Slumdog Millionaire

12 Years a Slave

När lammen tystnar

Den tysta revolutionen

Rain Man

Mitt Afrika

Amelie från Montmartre

Casablanca

Gökboet

Fanny och Alexander

Den enfaldige mördaren

Utvandrarna 

The Square

Filmer du sett eller 

önskat att du sett.

Vi träffas på Biografen Reflexen vid T-banan i Kärrtorp Lördag 2 Februari kl 18.30

Ansvarig Siv Gustafsson Anmälan E-post: 886gustafsson@gmail.com

eller SMS till: 0708 43 93 90 Ange på anmälan: Carmen och ditt namn

Sista anmälningsdag: 16 januari Sista betalningsdag: 18 januari Pris: 250 kr 

Ange på betalningen: Carmen och ditt namn Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3



Våra fasta
Boule
Att ha roligt är det viktigaste med Boule. Därför är det bara 

glada människor som spelar det spelet. 

Här försöker Anders komma med en oblyg förklaring till 

varför han menar att poängen är hans. De övriga kan inte 

hålla sig för skratt.

Under vinterperioden spelar vi inomhus på mycket bra 

banor i Björnkulla, Flemingsberg. När våren kommer spelar 

vi varje vecka både vid Farsta IP och Gubbängens IP. 

Vi kör igång igen den 18 janari kl. 10.00

Kontaktperson Björn Betzholtz 076 815 27 80.

För att spela boule behövs inga förkunskaper.  

Bridge
Spelar vi varje vecka i lokalen Färnebogatan 64, Farsta, 

ingång från baksidan. 

Vi spelar tisdagar. Kom senast kl. 11.45. 

Kontaktpersoner: Vivianne Andersson, tel. 08-93 98 10 

mobil 0702 00 67 68   Roland Ekholm, tel. 0703 00 98 81.

Du behöver ingen partner för att spela hos oss.

Vi startar efter nyår den 8 januari och bjuder in till öppet

hus med fika och möjlighet att prata med oss, och kanske 

titta på hur vi spelar.

Våra återkommande aktiviteter
Månadsmöten har vi vanligtvis den tredje tisdagen varje månad utom juni, juli, augusti. 

Programgruppen försöker sätta ihop en blandning av intressanta personer, underhållare och 

musiker. Här kan du hjälpa till med att komma med förslag på program.

Programgruppen består av Marianne Sundström, Siv Gustafsson och Hasse Elfving. 

BD-träffar, brukar vi arrangera två gånger på hösten och våren, 

Prövningar, började vi med i våras. Vi började med en prövning bestående av ost och vin från 

Frankrike. I december består prövningen av vin och delikatesser från Italien och i vår blir det en 

grekisk prövning. Allt till självkostnadspris, tack vare amatörmässig ledning blir det ett rimligt pris.

Vi försöker, om intresset finns, starta några cirklar som du kan hitta i Bulletinen.



aktiviteter
Körsång
Musikens betydelse för hälsan och väl-

befinnandet har i alla tider varit självklart för 

människan.

Sång och musik frigör energi och aktiverar 

människans självläkande resurser.

Kom och sjung, håll dig ung.

Kören börjar 12 februari med Christina Illmayr
som ledare.

Tisdagar kl 10.00-12.15 Torsbygatan 38, vi önskar 

nya medlemmar. Välkomna till Allsångarna

Vi träffas i lokalen på Torsbygatan 38

Kontaktperson; Kerstin Högström

Tel; 08-604 88 18, mobil 070 913 74 31.  En del av  kören ALLSÅNGARNA

För att du skall lära känna oss och kanske ”prova på” att sjunga med oss, bjuder vi på 
öppet hus tisdagen den 12 februari Kom kl 10, så bjuder vi på kaffe / te och  fikabröd

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. Vi har så roligt när vi spelar.
Det har ingen betydelse om man är kvinna 
eller man, har kort eller lång erfarenhet av 
spelet, alla kan spela tillsammans.

Låt inte julen bli ditt fall ring Stadsdelens vaktmästarservice d.v.s. Hemmafixaren

Denna servicetjänst är till för att man ska undvika fallskador i hemmet, så när du skall plocka ner 

eller sätta upp julpyntet ring efter Hemmafixaren

* 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

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.

Kom och prova på. Vi spelar torsdagar 12 – 14 Ring först Toni Eklund 070-618 79 77 så får du en vägbeskrivning och 
vi vet att du kommer. Två timmars spel och kaffe med kanelbulle kostar 45 Kr.
Tyvärr kan vi inte bjuda in till öppet hus, eftersom alla som kommer in i hallen måste betala 45 kronor i entré



SVERIGE

PORTO BETALT 

PORT PAYEB


