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Bästa SPF:are,     Vecka 43, 2017  
 
Ännu en skön höstsöndag har gått till kvällsro – för alla hoppas vi. 
 
Veckan som kommer startar med Månadsmöte, måndag den 23 
oktober klockan 13.00, med musik. Egons kvartett kommer ända 
från Gävletrakten och underhåller oss med musik och historier. Att 
Egons kvartett består av tre musiker och ej av fyra kommer att 
framgå i visans form. Låter kryptiskt och spännande. 
 
Fredag den 27 oktober klockan 1400 blir det en fin film på Bioträf-
fen på Tumbascenen, Lion. Den handlar om en liten pojke som 
kommer ifrån sin storebror på en av människor kryllande tågstation, 
blir gatubarn och som så småningom får växa upp i en australien-
sisk familj för att som 25-åring börjar leta efter ”sitt riktiga hem”.  
En intressant film och aktuell! Läs mer på sid 14 i programmet. 
 
Glöm inte Seniormässan i Älvsjö den 24 – 26 oktober se sidan 35 i 
vårt program. 
 
Nu börjar det bli mörkt redan sen eftermiddag. Under min (Kia) 
promenad i söndagseftermiddag vid 17-18 tiden mötte jag många 
andra promenerande - ingen hade reflex !!! 
En reflex är världens billigaste livförsäkring! 
 
Och gå försiktigt på alla blöta, hala höstlöv. 
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Det är nu det är dags att på allvar börja med inomhusaktiviteter 
som bowling, gymnastik och dans. För att inte tala om boule. Vi 
hoppas att det blir en nybörjarkurs – om – passa på! 
Läs mer i programmet sidorna 8,9 och 10. 
 
Vi kommer att maila ut hela programmet för Seniorveckan i Bot-
kyrka 6-10 november. 
 
Vår doktor Anders Magnusson kommer att delta vid olika aktiviteter. 
Det är ett bra program, det finns säkert något för alla.  
Några axplock: 
 

 Måndagen den 6 november 
Öppet hus på vård-och omsorgsboendet Tornet 

- Plats: Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg 
- Tid: 09.30-11 samt 13.30-15.30,  

 Tisdagen den 7 november 
Marianne Rundström berättar om sin bok – ”Passé; de ofrivilliga 
pensionärerna”.  

- Plats: Folkets Hus Hallunda, Sal Idun 
- Klockan: 13-15 

 Onsdagen den 8 november 
Yngve Gustafsson föreläser om mediciners verkan. Han är väl-
känd från TV där han var med i ett program som blev väldigt 
uppmärksammat, ” världens bästa äldreomsorg”. Och han har 
pratat om mat för våra äldre och hans mål är att höja kvaliteten  i 
vården av äldre. 

- Plats: Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba 
- Tid 10-16 
-  

OBS, Föranmälan krävs kontaktcenter@botkyrka.se eller  
08 530 610 00 ( men det kostar inget) 
 

mailto:kontaktcenter@botkyrka.se
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 Torsdag den 9 november 
Öppet hus på vård-och omsorgsboendet Silverkronan 

- Plats: Silverkronan, Sedelvägen 146, Tumba 
- Tid: 11-16 

 Öppet hus på Seniorhuset, PRO visar utställningen ”Gamla 
Tumba – från kvarnboställe till municipalsamhälle”  
Och bjuder på soppa vid 12-tiden. 

- Plats: Seniorhuset 
- Tid: 10-16  

 fredag den 10 november 
Högläsning och författarbesök på Tumba bibliotek 
Alexandra Sundqvist läser ur sin bok om Barbro Hörberg och det 
blir också musikinslag. 

- Plats: Tumba Torg 105, Tumba 
- Tid: 13-14.30 

 
Som sagt, några axplock – det finns mycket mer! 
 
Hälsningar från styrelsen genom 
Kia, Ingegerd och Håkan        

         
Höstrusk, foto Kia Hjelte 


