
Veckobrev - sista veckobrevet för 2017 

 

Tänk vad ett år går fort! Det var inte alls länge sedan jag (Kia) skrev veckobrev 1, i alla fall 

inte i mina tankar. Men det är väl som alla säger ” ju äldre man blir -desto fortare går åren”. 

Nu har vi snart ett helt nytt år framför oss som vi ska förgylla med olika aktiviteter, resor, 

cirklar och inte minst våra trevliga månadsmöten.  

 

Den 11 december hade vi Luciafirande i SPF i Tumbascenen foajé. Vi var ca 80 deltagare 

som också fick en snabb men mycket pedagogisk genomgång av E- hälsa, vad det innebär och 

vilka fördelar som finns med digitaliseringen av våra vårdkontakter. Dessutom gjorde Anders 

och Krister det på ett underhållande sätt. 

 

Den 14 december hade vi jullunch i samma foajé. Nästan 100 SPF:are bänkade sig kring 

borden. Maten var från Alhamra och Ingegerd med gäng medhjälpare ordnade med allt det 

praktiska. Ett stort TACK. 

Stort tack också till Leif som spelade under lunchen, han spelar på sin orgel så det låter som 

en hel orkester. Mycket uppskattat. 

 

Nu till tre intressanta evenemang som är planerade i januari och därför måste bokas snart. 

 

Almgrens sidenväveri 

 Intressant besök på Almgrens sidenväveri som är det enda väveri som finns kvar i Europa 

med originalmaskiner som är 140 år gamla och fortfarande är i bruk. Här vävs mycket av det 

siden vi beundrar när vi går omkring på Stockholms slott (som vi hoppas alla gör någon gång 

då och då). Du har även möjlighet att handla siden av olika slag i butiken. 

Kostnad utan guide 75 kronor/person. Vi kan efter visningen, om ni känner för det, ta en kopp 

kaffe tillsammans. 

Datum:  Onsdag 17 januari 

Tid:        13.00 

Plats:      Repslagargatan 15 A, T-bana Slussen 

Pris:       75 kr/person utan guide 

Anmälan: Ingegerd Johansson, ingegerd.johansson.99@gmail.com eller 070-446 48 06 

senast den 10 januari 2018 

 

Studiebesök på Riksteatern i Hallunda 

Vid entrén möter vi guiden som tar oss med på ett studiebesök i teatern. Det kan bli långa 

sträckor att gå inne i huset. Hissar finns.  

Man kan fika eller äta lunch på teaterns restaurang. 

Datum: Måndag 29 januari 

Tid:        13.30 – ca 14.30 

Plats:     Riksteatern i Hallunda, Hallundavägen 30, Norsborg 
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Pris:       Gratis 

OBS max 20 personer 

Anmälan: Elsie Astridsdotter 08-532 522 93 eller elsie.astrids@comhem.se senast 28/1 

 

Anna Karenina på Dramaten 

Lev Tolstojs roman Anna Karenina utgavs i sin helhet 1879. Den anses vara ett av 

litteraturhistoriens främsta verk. Nu spelas pjäsen på Dramaten. 

Datum: Onsdag 31 januari 

Tid:        19.00 (Föreställningen varar 3 tim 10 min inkl paus) 

Plats:     Dramaten, Stora Scenen (parkett rad 6 och 7) 

Pris:       360 kr/person, skall vara SPFs plusgirokonto 619573-9 tillhanda senast 8 januari 

Anmälan: Elsie Astridsdotter 08-532 522 93 eller elsie.astrids@comhem.se 

OBS 25 biljetter finns 
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