
BULLETINEN 
FARSTA 

Nr 1 2018 

På sidan 9 finns en kalender, där du kan kryssa för de arrangemang du 

anmält dig till. Klipp gärna ut den sidan och sätt den på kylskåpet. 

Missa inte årsmötet den 27 februari 

På vårens meny 
Drycker: 
rött vin, vitt vin, 
öl, avec, whisky,  
cider, alkoholfritt, 
Kaffe och  
a nice cup of tea 

Mat:  
frukost,  
lunch,  
trerätters,  
buffet,  
Husmans, 

Platser: 
Sorunda, 
Nynäshamn, 
Öland, Åbo, 
Helsingfors, 
Skottland 

 
Kultur: 
Opera, teater, 
psalmodikonspel, 
vikingafärd, galleribesök 

Övrigt: 
snittar, mackor, kakor, kaffebröd, 
choklad, varma smörgåsar, sandwiches, 
sorundatårta, risgrynspannkaka, 
franska ostar, struts 

Kasta dig in i tidningen och välj från vårt program 
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Expedition:  

Torsbygatan 38 

123 41 Farsta 

Tel: 08-604 67 37 

Expeditionen är bemannad  

måndagar kl. 10–12. 

Telefonsvararen är alltid 

inkopplad.  

Uppehåll under sommaren 

och större helger.  
 

E-post: 

spf.farsta@telia.com  

Hemsida: 
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/stock

holmsdistriktet/foreningslista/spf-

seniorerna-farsta/  

 

Organisationsnummer: 

802404-2197 
 

Plusgiro: 485 25 82 -8 

Programkonto: 75 31 21-3 

Medlemsavgift: 270:-/år 
Varav 100 kronor går till föreningen  

Vänmedlem 90:-/år 

Medlemssekreterare: 

Karin Attermo Elfving 

070 722 86 13 
 

Nr 1 2018 

Redaktör:  

Hans Efving 

Ansvarig utgivare: 

Leif Brander  
 

Bulletinen utkommer  

normalt 4 gånger per år. 

Nästa nummer beräknas till  

slutet av mars 2018.  
 

Styrelsen: 

Leif Brander 

Alexandra Posacki 

Marianne Sundström 
Siv Gustafsson 

Hans Elfving 

Harry Lundstedt 

Nils Thoor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lappen eller appen? 
    

   Här om dagen träffade jag en mycket samhällsmedveten 

kvinna. En person som håller sig väl informerad, men som hade 

missat ett hjälpmedel som jag kunde informera henne om, och 

därför tror jag att det måste finnas flera som missat detta. 

    Det är fråga om en app. En app säger då min kompis från 

Norrbotten ”Sån´t hålls vi inte me`! 

   Nehe, men du behöver väl ändå inte kasta den fina Bulletinen i 

papperskorgen med en gång! Du kan väl läsa klart först? 

    Att parkera bilen här i stan utsätter ägaren för både psykisk och 

fysisk press. - Vi skulle på konsert, och på den stora parkeringen 

är det långt mellan p-automaterna. ”Buffeln” (det finns alltid en 

så´n)står bredbent och med sin kamelhårsulster uppknäppt vid 

automaten. Han har ställt bilen intill med motorn påslagen. 

Därmed blockerar han effektivt infarten till området. När han väl 

har flyttat på sig, åker jag bort till den sista lediga p-rutan och 

kravlar mig ur bilen och linkar bort till automaten. Många 

besökare har kommit samtidigt till evenemanget och det bildas en 

liten kö framför den grå lådan. Där står han som inte får sitt 

kreditkort att fungera. Det visar sig efter ett tag att han hela tiden 

försökt med ICA-kortet, och det går ju inte så bra. In med det 

rätta kortet, men för tusan nu har han vänt det fel. Tillslut går det 

vägen. Nästa person, han har naturligtvis inte kollat hur många 

mynt han behöver innan han kommit fram. Nu går han igenom 

varenda ficka på jakt efter ytterligare en krona. Till slut tröttnar 

bakomvarande person och räcker honom det felande myntet. Det 

är också en pensionär och det känns inte lätt för honom att skiljas 

från kronan. Men han är så kissnödig, så kosta vad det kosta vill, 

nu vill han in till toan och värmen. Där står jag och huttrar, sist i 

kön med mina tunna festkläder, och lätta skor med lädersulor som 

är så oerhört hala så här års. - Nu är det min tur och proceduren 

upprepas. Var är mynten, var är kreditkortet? Även jag blir klar 

och det återstår bara att kalka tillbaka till bilen med lappen som 

skall placeras synligt i fönstret. - Innan jag hinner stänga dörren 

tar vinden tag i den fördömda lappen och blåser ner den på 

golvet. Irritationen börjar stiga inom mig men jag kommer då 

ihåg en gång då lappen blåste rätt ner i defrosteröppningen 

framme vid vindrutan och försvann. Den gången slog blodtrycket 

nytt personligt rekord! 

   Vill du höra om appen? -  Du kör in på området och parkerar. 

Du sitter kvar i din varma bil, startar upp appen. Den vet redan 

var du befinner dig. Du godkänner bilens position och reg.nr, och 

markerar hur länge du vill stanna. Godkänner det, och går in på 

föreställningen. Det tog en minut! Och det bästa av allt, hade du 

stått i kön så hade mannen med ICA-kortet ännu inte fått ut sin 

biljett. Viss är det bekvämt? 

  Nu kan du kasta tidningen om du vill!  Men det vill du väl inte?! 

                 Leif Brander    
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Kallelse till årsmöte 
tisdag 27 februari 2017 

Plats: Hökarängssalen i Söderledskyrkan. 

Årsmötet är enbart för  medlemmar.  OBS! Fri entré  

Kl. 13–15, dörrarna öppnas kl. 12.30. 

Förutom information bjuder vi  på kaffe, macka och kaka. 

Lotterier med njutbara vinster samt utlottning på entrébiljetten. 

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på vår expedition och  

hemsida från den 19 februari. Skriv 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-

seniorerna-farsta/ 

Alternativt i Google skriv spfseniorerna.se farsta 

Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet ska vara styrelsen till handa  

senast två veckor före mötet.  

Har du förslag på kandidat till styrelsen eller annan förtroendepost?  

Kontakta valberedningen:  

Kerstin Högström tel. 070 913 74 31  

Rose-Marie Boström tel. 073 721 42 06 

PS Efter årsmötet spelar Stockholms Psalmodikongrupp, se sidan 5 DS 

SPF Seniorerna Farstas webbsida. 
Som det så tydligt framgått från olika håll så var år 2017 ett år med mycket 
dataproblem. 
Vi har nu börjat ana ljuset i tunneln och har därför börjat arbeta med vår 
hemsida. 
Jag skulle vilja slå ett slag för den p.g.a. all bra information som finns där. Vår 
hemsida är helt integrerad med förbundets och distriktets hemsidor. Det 
betyder att har man väl hittat vår hemsida (som ännu inte är helt klar) kan 
man samtidigt läsa både distriktets och förbundets information på samma 
ställe. Distriktet har gjort en lång rad upphandlingar hos producenter av varor 
och tjänster. Bara detta är värt ett besök som ger dig många fina rabatter.  
Hur når man lättast vår hemsida? Sök på www.spfseniorerna.se   
Du kommer in på förbundets hemsida, på rad 2 högst upp finns en symbol och 
ordet Föreningar, klicka på den. Leta reda på rutan Stockholmsdistriktet och 
klicka på den. Då dyker alla föreningar i Stockholmsdistriktet upp. Klicka på 
Farsta och du är i mål! 
Leif Brander 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-farsta/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-farsta/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-farsta/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-farsta/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-farsta/


Before Dinner ! 

Som vanligt lottas hemlig låda ut och klurig tipsrad med chans till vinst. 

OBS! Dörren öppnas 14.50 

Varmt välkommen till SPF Seniorernas lokal Torsbygatan 38  
Du kommer och går när du vill och ingen föranmälan behövs. Här kan du 

njuta av ett glas vin, öl, alkoholfritt och snittar till en kostnad av 50 kronor. 

Önskar du ytterligare ex vis ett glas vin, finns det att tillgå till ett 

självkostnadspris av 20:- kronor. Endast för medlemmar och vänmedlemmar. 
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16 februari mellan kl 15.00 – 17.00  

27 april mellan kl 15.00 – 17.00 

Tema Vikingar  



Månadsmöten 
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 5 

Årsmöte Tisdagen den 27 februari 

Endast för medlemmar. Ingen inträdesavgift 
Efter årsmötet spelar Stockholms Psalmodikongrupp 

"EN STRÄNG" Deras motto är  "Vi spelar - ni sjunger".  

Mellan de olika låtarna berättar de den fantastiska historien 

om 1800-talets vanligaste instrument i Sverige. 

De spelar med samma glädje visor, gamla psalmer, Taube, 

Ferlin, Dan Andersson, C M Bellman. 

Tisdagen  den 20 mars  

Lena Oetterli ”chokladfresterska” 
, föreläser för oss om choklad. MåBra , BliGla Produkter. 

Chokladen importerar hon från Schweiz och Tyskland. Hon har 

med sig rikligt med choklad, till både provsmakning och för oss att 

handla till specialpriser.  

Tisdagen  den 17 april  

Stig Fredriksson ”Vart går 

Ryssland under Putin” 
Stig Fredrikson välkänd journalist och författare. 
Ni känner igen honom efter hans många år som 
utrikeskommentator på SVT:s Aktuellt. På senare 
år har han skrivit uppmärksammade böcker om 
Ryssland. Nu är Ryssland aktuellare än vanligt så 
här direkt efter presidentvalet.  

Tisdagen  den 15 maj 

Våravslutning med Allsångarna 
Se nästa nummer av Bulletinen  
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Plats: biografen Reflexen i Kjärrtorp 

Anmälan E-post:  886gustafsson@gmail.com 

eller SMS till: 0708 43 93 90  

Ange på anmälan: OPERA PÅ BIO  

Sista anmälningsdag: 5 februari  

Sista betalningsdag: 7 februari  

Pris: 350 för biljett och sandwich ett glas vin/öl 

alternativt alkoholfritt 

Ange på betalningen: OPERA PÅ BIO  

Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

OPERA PÅ BIO 24 februari kl 18.15 

Livesändning från Metropolitan på Reflexen i Kärrtop 
Speltid 3 tim 16 min Det ingår ett glas vin/öl eller kaffe och en 

varm smörgås.  

Ansvarig Siv Gustafsson 

Vi träffas vid biografen där biljetterna delas ut 

OBS! Läs villkoren för anmälan på sid 8 

VIKINGALIV 
Den 25 april besöker vi det nyöppnade muséet Vikingaliv på Djurgården 

Här får vi en guidad tur och sedan åker vi på 11 minuter lång vikingafärd.  

Genom ljud, ljus, miljöer och stämningar skapas en illusion av att du är där på plats. 

Vi träffas antingen i vid hållplatsen för spårvagn 7 mittemot NK kl 10.30 eller utanför 

muséet kl 10.50 

OBS! Läs villkoren för anmälan på sid 8 

Plats: Djurgårdsvägen 48 mellan Liljevalchs 
och Spritmuséet 
Anmälan E-post:  hans.elfving@comhem.se 

eller SMS till: 070 722 86 18  

Ange på anmälan: Vikingaliv  

Sista anmälningsdag: 5 april  

Sista betalningsdag: 7 april  

Pris: 150 kronor entré och guide 

Ange på betalningen: Vikingaliv 

Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

mailto:hans.elfving@comhem.se


Tycker du att det saknas något? 
Tillsammans med dig hjälps vi åt att komma igång med nya aktiviteter.  

Kontakta någon av oss:  

Siv Gustafsson, 886gustafsson@gmail.com  

Hasse Elfving, hans.elfving@comhem.se  

Marianne Sundström masundstrom@gmail.com 

Alternativt ring expeditionen tel  08 – 604 67 37 

Våra fasta aktiviteter 

Boule 

Mattcurling 
varje vecka. Kontaktperson är 

Toni Eklund, tel. 08 - 649 45 44. 

Vi spelar torsdagar kl. 12–14. 

Bridge 
varje vecka i lokalen Färnebogatan 64, Farsta, ingång 

från baksidan. Vi spelar tisdagar. Kom senast kl. 11.45. 

Kontaktpersoner: Vivianne Andersson  

tel: 070 - 200 67 68 

Roland Ekholm, tel. 070 - 300 98 81. 

Du behöver ingen partner för att spela hos oss. 
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Varje vecka i Björnkulle Boulehall 

redagar kl 9,30 – 12.00 i Björnkulle Boulhall Huddinge. 

Kontaktperson Björn Betzholtz 076- 815  27 80 

Körsång 
Kom och sjung, håll dig ung. 

Allsångarna träffas tisdagar kl. 10.00-12.45. 

Start 13/2. 

Vi träffas i lokalen på Torsbygatan 38 

Kontaktperson; Kerstin Högström 

Tel; 08-6048818, mobil 070 – 913 74 31   

mailto:masundstrom@gmail.com
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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 skall kunna använda sin tid och 

energi till att ordna fler aktiviteter och trevligheter i ställer för administration 

och dessutom ge kassören en dräglig arbetssituation. 

Allt vårt arbete i programgruppen sker ideellt! 

Sätt gärna upp denna sida tillsammans med programkalendern på kylskåpet. 

1  Läs annonsen om aktiviteten noga.  
 

2  Gör en anmälan enligt villkoren i annonsen. 
 

3  Du får svar om det finns plats eller inte.   
 

4  Om du får ett OK-svar så Kryssa i för  

    anmälan i programkalendern. 
 

5  Om du får ett OK-svar så betalar du så fort 

    som möjligt enligt villkoren i annonsen. 
 

6  Kryssa i betalning i programkalendern. 
 

7  Om du får förhinder LÄMNA ÅTERBUD.   

   Betalning är bindande efter sista anmälningsdag. 
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Fre 16 feb BD-träff Tema Ej klart. Se sid 4 Anmälan behövs inte.

Ons 21 feb Ölprovning Se sid 15

Lör 24 feb Opera på bio i Kärrtorp. Se sid 6

Tis 27 feb Årsmöte och Psalmodikon Se sid 5 Anmälan behövs inte.

Tor 8 mar Teater i Rågsved Se sid 10

Fre 9-10 mar Åbo med teaterbesök Prel. Se sid 16

Ons 14 mar Ersta museum 2 Se sid 14

Mån 20 mar Månadsmöte Choklad Se sid 5 Anmälan behövs inte.

Ons 28 mar Kafferep. Se sid 10

Ons 4 apr Konstrunda med Gondolen. Se sid 10

Ons 17 apr Månadsmöte Ryssland Se sid 5 Anmälan behövs inte.

Fre 20 apr Fågelskådning. Se nästa nr av Bulletinen

Ons 25 apr Vikingamuséet. Se sid 6

Fre 27 apr BD-träff Tema Vikingarna. Se sid 4 Anmälan behövs inte.

Tis 15 maj Månadsmöte Sommaravslutning. Se sid 5

Ons 13 jun Bussresa till Sorunda. Se sid 11

Mån 30 jul Nynäshamnresa. Se sid 11

Sön 19 Aug Resa till Skottland 8 dagar. Se sid 13

Sep 2018 Resa Kungsvägen. Se sid 11

Tisdagar Körsång Se sid 7

Tisdagar Bridge Se sid  7

Onsdagar O´LEARYS Se sid 15 Anmälan behövs inte.

Torsdagar Mattcurling Se sid  7

Fredagar Boule Se sid  7

Programkalender våren 2018

Kryssa i när 

du anmält 

och betalat.
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4 april. Konstvandring och mat på GONDOLEN. 
Vi börjar på Södermalmstorg med att besöka galleri Konsthantverkarna, fortsätter uppåt 

Hornsgatspuckeln och stannar vid de gallerier som vi tycker har något intressant att visa, gör 

en anhalt på Blås&Knåda och som sista besök, Kaolin.  På Gondolen i den matsal som kallas 

Köket äter vi samma husmansrätt som vid skrivandets stund ännu inte är bestämd.  

Anmälan E-post 886gustafsson@gmail.com  

eller  SMS:  0708 43 93 90 Sista anmälningsdag: 20 mars 

Sista betalningsdag: 22 mars Pris : 170 kr inkluderar 

konstvandring och mat. Dryck betalas av var och en på 

plats.  Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Vi samlas Kl 15.30 T-banan Biljetthallen Slussen 

mot Södermalmstorg Kl 17.00 går vi till Gondolen och 

åker deras hiss upp till restaurangen (Katarinahissen är 

avstängd). Ange GONDOLEN på anm och betalning 

28 mars kl 15.00 ordnar vi med KAFFEREP  

  Vi står för kaffe med en liten kaka och ett  

  glas avec på Torsbygatan 38 

Du tar med dig kaffebröd/kaka så det räcker till lite mer  

än en person så att vi får lite överdåd. Det kan vara  

egenbakat eller köpt det avgör du själv. Vi dukar fram  

och delar på det medhavda och då blir det kanske  

7 sorters kakor. Vi lottar även ut en liten vinst. 

Anmälan E-post 886gustafsson@gmail.com  

eller  SMS:  0708 43 93 90   

Ange KAFFEREP på anm och betalning 

Sista anmälningsdag: 14 mars  

Sista betalningsdag: 16 mars Pris 75kr 

inkluderar kaffe med en liten kaka och ett glas avec  

Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

OBS! Läs villkoren för anmälan på sid 8 

8 mars kl 13.00 Teater ”En glad pensionär” 

Anmälan E-post:  886gustafsson@gmail.com  

eller SMS till: 0708 43 93 90 Ange på anmälan: RÅGSVED 

Sista anmälningsdag: 5 februari Sista betalningsdag: 7 februari 

Pris: 100 kr ange på betalningen: RÅGSVED  

Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

i Rågsveds Folkets hus inklusive Kaffe och smörgås 



Bussen avgår från Gullmarsvägen 9 kl 9.00 (bussen kör fram 08,45) hemma ca 14.00  

Guiden kallar resan för "Bland troll, spöken och märkliga personer" 

Vi besöker bl. a. Hammersta ruin och får berättat om landsförräderskan Brita Tott, den 

stridbare Fredrik Savarij, Engelbrekt, Polhem och det hemska mordet på Nynäs.  

Anmälan E-post:  886gustafsson@gmail.com eller SMS till: 0708 43 93 90  

Ange på anmälan: NYNÄSHAMN Sista anmälningsdag 10 juni Sista betalningsdag: 15 juni  

Pris: 300 kr Ange på betalningen: NYNÄSHAMN Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Preliminära bussresor anordnade av andra SPF-föreningar 
Vi följer med i mån av plats, därför viktigt med intresseanmälan i god tid. 

Onsdag 13 juni SORUNDA 

OBS! Läs villkoren för anmälan på sid 8 

Bussen avgår från Gullmarsvägen 9 kl 9.00 (bussen kör fram 08,45) hemma ca 14.00  

Vi kommer att se landsbygden, höra om gamla traditioner, gårdar och runstenar. I Sorunda 

besöker vi kyrkan, fattigstugan, rishopen. Vårdkaseberget och smakar på Sorundatårtan under 

fikapausen. Anmälan E-post:  886gustafsson@gmail.com eller SMS till: 0708 43 93 90   

Ange på anmälan: SORUNDA Sista anmälningsdag 15 maj Sista betalningsdag: 20 maj  

Pris: 300 kr Ange på betalningen: SORUNDA Betalas till Plusgiro: 75 31 21 - 3 

Bussresor i sommar! 

Dessa turer sker i samarbeta med andra SPF-föreningar 
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Måndag 30 juli NYNÄSHAMN 

Öland 28 – 30 maj 
Dag 1 bussresa Stockholm till Borgholm. Lunch på Tindereds värdshus. Kafferast vid 

framkomsten och en liten guidad tur på mellersta Öland. Middag på hotellet. 

Dag 2 Frukost. Guidad tur på södra Öland. Lunch vid fyren Långe Jan. Middag på hotellet. 

Dag 3 Frukost. Halvdagstur med guide på norra Öland. Lunch på Strutsfarmen i Marsjö. 

Kafferast på hemresan mot Stockholm. 

I priset ingår 2 nätter i dubbelrum på Strand hotell, Borgholm. Alla måltider (exklusive dryck) och 

kafferaster. Entréavgifter till sevärdheter, guide under hela vistelsen på Öland. Tillägg för 

enkelrum.Pris 3.995 kronor 

Anmälan E-post:  886gustafsson@gmail.com eller SMS till: 0708 43 93 90  

Ange på anmälan: NYNÄSHAMN Sista anmälningsdag 1 maj Sista betalningsdag: 5 maj  

Finland, Historiska Kungsvägen från Åbo till Helsingfors 
Vi planerar en 3-dagarsresa den 10-12 september med en heldags busstur utmed de 

intressanta och vackra Kungsvägen. Med besök i den vackra hantverksbyn Fiskars med lunch i 

kopparsmedjan presentation av Mangs gård följt av fika med risgrynspannkaka med sylt. 

Preliminärt pris 2.500 kronor för båtresa tur och retur två middagar inklusive två glas vin/öl, en 

lunch och två frukostar.  

Intresseanmälan till hans.elfving@comhem.se eller mobil 070 722 86 18 

mailto:hans.elfving@comhem.se


12 

Ytterligare en seger i mattcurling 

Den 8:de november 2017 ställde 26 lag upp i detta traditionstyngda mästerskap.  

SPF Seniorerna Farsta var värd för tävlingarna i Tyresö Rackethall som är vår hemma plan.  

   Första priset togs hem av vår Lasse och Leif efter elva matcher. De spelade nästan felfritt, lugnt, 

klokt och lät sig inte förivras. Det är det som behövs för att man skall klara en hel dag på banan. 

   Tredje pris gick också till Farsta genom Nisse och Bengt. Två glada killar som genom sitt 

avspända sätt att spela gjorde flera helt osannolika upphämtningar. 

   Detta är femte gången som SPF Seniorerna Farsta kan lyfta segerbucklan. 

                                                      Stort grattis till de två lagen.                          Leif Brander 

Första pris Lars Clamfors och 

Leif Karlsson 

Tredje pris Bengt Gustavsson 

och Nils Thoor  

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

Skicka ditt svar till spf.farsta@telia.com eller lämna det i vår brevlåda på 

Torsbygatan 38 eller posta till samma adress. Sista svarsdatum är 18 mars. 

Dragningen äger rum på månadsmötet det 20 mars. Första pris en god flaska 

vin eller 1 kg kaffe. Andra- och tredjepris en fribiljett till månadsmöte eller 

BD-träff. 

Vinnare i tävlingen Bulletinen nr 4 2017:  

Första pris gick till Maija Jirhage, som belönades med en flaska vin. 

Mary Cedervall och Kjeld Jörgensen vann var sin fribiljett till månads- eller 

BD-träff.  

1. Vad betyder hennes namn Piaf? 

2. Vad använder Leif en app till? 

3. Hur många sorters kakor bör det finnas på ett kafferep? 

4. Vad kan Skottlandsresenärerna testa i Speyside? 

5. Vilken opera kan vi se på bion i Kärrtorp? 

mailto:spf.farsta@telia.com


19 augusti åker vi till Skottland 
Anmälan till Reseskaparna Sabina Ernlund  tel 08-94 40 40  

sabina@reseskaparna.se, www.reseskaparna.se  
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Den 14 mars på begäran ett extrabesök på Ersta och ”Staden på berget”  
Det första besöket blev snabbt fulltecknat så vi ordnar ytterligare ett besök. 
Onsdagen 14 mars har vi ett nytt tillfälle att besöka Ersta museum och utställningen  
”Staden på berget – Ersta diakoni ser människan” 
Ersta diakoni har påverkat det svenska samhället på många sätt sedan mitten av 
1800 talet. Välkommen till ett inspirerande besök genom historien – en skildring av 
diakoni, sjukvård, utbildning, kvinno- och kyrkohistoria. 
Vägg i vägg med museet ligger Ersta Terrass med god lunch och enastående utsikt. 
Där äter vi lunch. 

Höjd medlemsavgiften år 2019 
Inför förbundsstämman våren 2017 hade förbundsstyrelsen begärt en höjning av 
medlemsavgiften med 30 kr. Ett enat Stockholmsdistrikt motsatte sig detta men fick 
inte tillräckligt med stöd från övriga distrikt. Stämman beslöt att höja förbundets del 
av medlemsavgiften med 30 kronor.  
Medlemsavgiften består av tre avgifter  
Förbundet 130 kronor höjt till 160 kronor 
Distriktet 40 kronor 
Föreningen 100 kronor. 
 Förbundet har inte på många år höjt sin del av medlemsavgiften så ur den 
synpunkten var det väntat, men vad Stockholmsdistriktet motsatte sig var, att efter 
den urusla upphandlingen av det nya datasystemet, begära en höjning, innan 
systemet inte ens nöjaktigt fungerade, det kändes väl magstarkt. T.ex. vi i Farsta fick 
ökade kostnader, och massor av extra arbete under tiden detta pågick.  
Styrelsen kommer därför att på årsmötet föreslå att avgiften höjs från 270 till 300 
kronor.  
Leif Brander  

Tid: 14 mars  kl. 12.30 Plats: Erstagatan 1M 
Ansvarig: Marianne Sundström 
Anmälan: helst med mail eller sms 
Mailadress: masundstrom@gmail.com  
Mobil nr. 070 713 22 07 
Sista anmälningsdag: 5 mars 
Sista betalningsdag: 7 mars 
Pris: 120:- guidning och lunch 
Plusgiro: 75 31 21-3 
Vägbeskrivning: T-bana till Medborgarplatsen 
Från Medborgarplatsen/Folkungagatan 2:ans 
buss mot Sofia hållplatsen heter Ersta 
Sjukhus 
Gå upp till Erstagatan. Museet ligger precis 
innanför portvalvet.  
Samling vid portvalvet c:a 12.15 

mailto:masundstrom@gmail.com
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På onsdagar kl 14.00 träffas 

vi på O´LEARYS i Farsta 
 
Varje onsdag finns ett reserverat 
bord för SPF Seniorerna Farsta.  
Slink in för att ta en bit mat alt. ett glas 

av något slag eller en fika och träffa 

dina SPF-kompisar. Så här trevligt såg 

det ut i början på januari  

Prövningingarna fortsätter 

Plats: Kontoret Torsbygatan 38 ansvarig Hans Elfving 
Under enkla former, utan professionell guidning, 
försöker vi under våren ta oss igenom olika 
prövningar. Vi började med att prova några franska 
dessertostar ihop med ett par glas passande rött vin. 
Det finns massor av franska ostar som trivs bäst med 
vitt vin så under våren kommer vi om intresse finns att 
fortsätta med den prövningen. 

Genom att vi träffas i vårt kontor Torsbygatan 38 sker 

det hela till självkostnadspris.  

Datum för denna provning kommer att annonseras  i 

nästa nummer  av Bulletinen. 

Det finns fortfarande ett par platser lediga till 

ölprovningen Onsdagen den 21 februari kl 14.00 

Anmälan E-post: hans.elfving@comhem.se 

eller SMS telefonnummer: 070 722 86 18 

Ange på anmälan: Ölprovning 

Pris: ca 150 kr betalas på plats. 

http://www.polismuseet.se/
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Piaf – Jag ångrar ingenting 
Vi tar båten till Åbo och går på Åbo svenska 

teater och ser den bejublade föreställningen 

om den lilla sparven.  

Program 
Utresa M/S Amorella  
Från Stockholm fr 9/3 2018 kl 20.00 
Ankomst Åbo lö 10/3 2018 kl 07.35 
Hemresa M/S Viking Grace 
Från Åbo lö 10/3 2018 kl 20.55 
Ankomst Stockholm sö 11/3 2018 kl 06.30 

Vi åker med Viking Lines M/S Amorella från Stockholm fredag den 9 mars kl 20.00 
ankommer till Åbo lördag morgon  
efter pjäsen tar vi M/S Viking Grace från Åbo lördag kl 20.55  
Ankommer till Stockholm söndag morgon 
 
På utresan avnjuter vi trerätters Skeppsmeny inklusive två glas vin eller öl.  
På hemresan blir det buffet-middag med vin eller öl. 
Båda mornarna intar vi sjöfrukost innan vi går iland 
I Åbo erbjuds vi en guidetur i Åbo före teaterföreställningen kl 13.00 
I priset ingår båtresa tur och retur, två middagar o två frukostar samt  parkettbiljett till 
föreställningen Piaf – Jag ångrar ingenting. 
 
Kostnaden beror på val av hytt och om du vill dela hytt eller ha egen hytt. 
- Del i hyttkategori Seaside Standard 1 913 kronor 
- Del i hyttkategori Inside Standard 1 738 kronor 
- Enkelhytt kategori Seaside Standard 2 733 kronor  
- Enkelhytt kategori Inside Standard 2 333 kronor 
Ansvarig: Marianne Sundström Anmälan: helst med mail eller sms 
Mailadress: masundstrom@gmail.com Mobil nr. 070 713 22 07 
Sista anmälningsdag:  5 februari     Sista betalningsdag: 7 februari      Plusgiro: 75 31 21-3 

Föreställningen om sångerskan som var 
generös på scenen, men egennyttig utanför.  
Föreställningen beskriver Edith Piaf som en viljestark kvinna. Hon kom från fattiga 
förhållanden, men satsade på sitt sjungande och blev en stjärna. 
Priset för framgången var högt. Piaf försummade både vänskap och kärlek och 
övergav många människor för karriärens skull. I föreställningen synar den döende 
Piaf sitt liv och försonas med sitt förflutna. Publiken får höra många av Edith Piafs 
oförglömliga chansoner, sådana som Non, je ne regrette rien, Milord, Hymne à 
l’amour och Sous le ciel de Paris. 
I rollen som Edith Piaf ses Emma Klingenberg. Hon gjorde den älskade och 
kritikerrosade rollen som Maja i musikalen Stormskärs Maja 

mailto:masundstrom@gmail.com

