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Bästa SPF:are        Vecka 15 
 
Detta skrivs på lördagen efter den fruktansvärda fredagen och attentatet/ 
terrordådet. Vi hoppas att ingen av er kommit till skada eller har haft anhöriga 
som kommit till skada. 
 
Nu finns vi i Sverige återigen på kartan över begångna terrorbrott. Man måste 
beundra alla människor som hjälpte, stöttade offren och kom till undsättning 
för alla chockade personer. Polisen och räddningstjänsten gjorde bra insatser 
 
Vi har haft ett fullmatat styrelsemöte och börjar på allvar arbeta med nästa, 
dvs höstens, programblad. Förra månadsmötet med kavalkad av Beatlesme-
lodier och frågesport. Det var lite kluriga frågor, men vinnarna är framtagna 
och priserna delas ut vid kommande månadsmöte. 
 
Gå gärna in på vår nya hemsida som är under upparbetning!!! 
 
Den 24 april blir det nästa månadsmöte och då med ett spännande pro-
gram om Rånaren Roberts historia, se sidan 5 i programbladet. Dessutom blir 
det mannekänguppvisning med både kvinnliga och manliga modeller. Missa 
inte det! 

       
Från och med nu kan man också betala inträdesavgiften till månadsmötet 
med Swish. Vi försöker hänga med i tiden men värnar också kontanthandeln! 
Nästa månadsmöte är det 50 kronor som vanligt i entréavgift. 
 
Den 19 april finns det möjlighet att se den intressanta och världsunika tea-
tern på Drottningholm med en guidad tur. Detta sker klockan 13.00 och det 
är Ingegerd Johansson som tar hand om anmälningarna på tel 070-446 48 06  
Ring Ingegerd och prata om samåkning etc. Entré 80 kronor. 
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Våra cirklar har varit välbesökta och närmar sig så sitt slut.  
- Ålderism, vad är det, har haft 6 deltagare   
- Må-bra cirkeln 7- 8 
- Glaskonst 10 
- Flyg-filmhistoria 16 

Cirkeln om X-et fortsätter och har nästa möte den 26 april. 
 
Den 26 april har också kommunens äldregrupp möte för att diskutera höstens 
Äldredagar. Vi är förstås representerade, liksom vid Seniorhusets husmöte 
den 27 april. 
 
Vill Du åka med till Hjorthägnet på Samstorps Gård den 29 juni är det hög tid 
för anmälan så att ni blir så många så att bussen verkligen kommer och häm-
tar i Botkyrka. Ring och anmäl till Birgit Wallin 08-531 733 02. Läs mer på 
sid.16 i programmet. 
 
Likaså är det också dags att anmäla intresse till resan som går till Adriatiska 
havet och Adriatiska kustens pärlor. Se sid 17 i vårt programblad och ring 
till Birgit Wallin tel: 08-531 733 02. 
 
Den 20 april kl 16.00 är det PUB-träff i Seniorhuset och separat inbjudan 
har gått ut. 
 
Nu hoppas vi att alla får en god och glad påsk!!! 
Styrelsen genom Kia Hjelte och Ingegerd Johansson 
 
 

PS återkommer med info om ”kosläpp” etc DS. 


