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Bästa SPF:are        Vecka 6 
 
Tänk att vi redan är inne i februari. Det ska vara årets kallaste må-
nad och vem vet, lite snö har vi ju i alla fall fått. 
 
I februari firar vi också kärleken på alla hjärtans dag. Den 14-15 
februari är det ” Alla hjärtans kryss med m/s Birka”. Alla som reser 
med får nog en trevlig resa. 
 
Den 23 februari klockan 11.00 är det besök på Artipelag i Värmdö 
och Lars Wallins fantastiska utställning av klänningar som är som 
konstverk. 
Är du inte intresserad av detta är besöket på Artipelag intressant i 
sig. Museet/konsthallen ligger fantastiskt ute på en udde omgiven 
höga tallar och väl inbyggt bland bergknallarna. Det finns ”klurig” 
konst utanför huset och man kan gå på spänger runt om i omgiv-
ningen. Kaffe och mat finns också i en spännande miljö. 
Anmäl till Ingegerd Johansson: 070 446 48 06 
 
Den 8 februari startar cirkeln om konstglas. Vill du vara med i sam-
tal om konstglas, om våra världsberömda konstnärer och om hur 
man går till väga för att åstadkomma glas i alla dessa fantastiska 
former  
Anmäl till Agneta Thunberg: 08 530 605 32 
 
Vi kan tipsa om en härlig film att se en dag när molnen inte vill 
släppa igenom den minsta solstråle, La La Land. Det är en film med 
sång och dans, bra story, färg och glädje. Precis vad man behöver! 
 
Den som vill gå med till Riksdagshuset, preliminärt den 18 febru-
ari klockan 13.30 ringer till: 
Birgit Wallin, 08 531 733 02 
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Den 24 februari finns chansen att se en mycket intressant film i 
Tumba, på Tumbascenen klockan 14.00.  
Den heter Förbjuden kärlek och handlar om Drottning Viktoria och 
Axel Munthe. Och alla som har varit på Capri kommer att känna 
igen sig. Frågan är om drottningen och hennes läkare hade ett för-
hållande mer än romantiska föreställningar i tiden och förhållandet 
läkare/patient 
 
Den 26 februari finns det chans att se en intressant föreställning på 
Dramaten, lilla scenen. Den heter Presidenterna och handlar om tre 
städerskor som samtalar. SR Kulturnytt kallar föreställningen brutal, 
grotesk och humoristisk och med Stina Ekblad, Lena Endre och In-
gela Olsson blir det skådespeleri i det stora formatet. 
Anmäl till Birgit Wallin: 08 531 733 02  
eller Anita Sjöblom: 08 778 64 07 
 
OCH GLÖM INTE ÅRSMÖTET DEN 27 februari på Månadsmötet 
och därefter musikunderhållning med Leif Johannesson. 

 

 
 
 

Med varma hälsningar från styrelsen genom Kia Hjelte  
och Ingegerd Johansson 


