
 

 

 

 

 

 

Veckobrev W 4, 2017 
 
Bästa SPF:are, har ni märkt att dagarna börjar bli lite längre? Det är härligt. 
 
Härligt också att på måndag den 23 januari har vi årets första månadsmöte. 
Som vanligt börjar vi klockan 13.00 med kaffe och mingel. Vi kommer att få 
kort information om ett projekt som heter ”Ett tak – Två generationer”. Sedan 
blir det ABBA för hela slanten! 
 
Tyvärr har vårens program blivit ytterligare försenat pga sjukdom. Vi räknar 
med att klistra etiketter på måndagskväll om programmen är klara från 
tryckeriet. Vi kan bara beklaga detta. 
 
Fredag den 27 januari klockan 14.00 är det en bra film på Tumbascenen 
som heter Mustang. 
 
Tisdagar och nu den 24 januari kan ni dansa. Motionsdans i Folkets Hus, 
Segersjö klockan 13.00 till 16.00 som vanligt. 
 
Boule och Bowling är igång också som vanligt liksom alla olika möjligheter till 
gympa och squaredans, 
 
Vi kan rekommendera ett besök på Mötesplats Tumba och deras sollampor. 
Det är inte solarier utan just bara sollampor och ni sitter i solstolar och har 
sand under fötterna. Detta är nyttigt, vi behöver ljuset!!! 
 
Lördagen den 28 januari är det konsert med Tommy Körberg i Berwald-
hallen. Det är tyvärr slutsålt så lyckliga ni som ska gå. 
 
Söndag den 28 februari har SPF biljetter till Dramaten och den lovordade 
pjäsen Presidenterna. Tänk till snabbt för Birgit Wallin behöver veta antal 
och betalningen ska vara Birgit tillhanda snarast. Pris 310 kronor. Telefon till 
Birgit: 08 531 732 02 eller Anita Sjöblom; 08 778 64 07. 
 
Lördag den 18 mars kan vi gå på utställningen om Tutanchamon – graven 
och skatterna, platsen är Frihamnen, kostnad 190 kronor. Och även här 
måste vi tänka snabbt för anmälan och betalning måste ske redan i början 
på nästa vecka. Ring Birgit eller Anita för mer info, se ovan. 
 
Studiecirklarna är igång; 
De små vattendragen. Den cirkeln träffas varje tisdag i Broängsgården. 
Kontakt; Anders Anzelius, 08 530 381 52 
 
Klassisk musik. Här träffas man varje torsdag i Broängsgården. 



 

 

 

 

 

Kontakt: Monica Mattisson, 08 583 514 44 
 
Litteraturcirkel. Träffas en gång i månaden hemma hos varandra. 
Kontakt: Märta Knutas, 08 530 322 37 
 
Konstglas. Det finns nu chans att vara med i denna cirkel om konstglas. 
Den förra cirkeln samlades kring glasföremål, tittade på film och gjorde 
studiebesök. Det är en spännande värld, ofta är det glaskonst med i 
populära TV-programmet Antikrundan, 
Kontakt: Agneta Thunberg, 08 530 605 32, startar den 8 februari i 
Seniorhuset. 
 
Må bra – med eller utan läkemedel. En samtalsgrupp om vanliga sjukdomar 
och livsstilsfrågor. 
Kontakt: Anders Magnusson, 073 979 17 88. 
Start måndag 6 februari, klockan 13.00-16.00.  
 
Flygfilmhistoria. Fristående fortsättning med Göran Hedqvists berättelser, 
Kontakt: Anders Magnusson, 073 979 17 88, 
Anmäl direkt för cirkeln starta den 31 januari i Seniorhuset, Tumba. 
 
Mycket mer finns i vårt program som kommer snart i din brevlåda en vecka 
sent tyvärr mot föregående år. 
 
Vi vill bjuda in till ÅRSMÖTE den 27 februari klockan 13.00 i samband med 
det vanliga månadsmötet i Tumbascenens foajé. 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 februari. 
Efter årsmötet får vi musikunderhållning med och av Leif Johannesson. 
 
Nu hoppas vi att många sluter upp på årets första månadsmöte den 23 
januari och att vi får lite sol under kommande vecka – det behöver vi! 
 
 
 
Hälsningar från styrelsen genom Kia Hjelte och Ingegerd Johnsson. 


