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Handarbets- och DataCafé/ På onsdag den 22 februari startar vi igen 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25, varannan onsdag jämna veckor med början den 
22/2 kl.10-12. 
Vi träffas vidare onsdagar; 8/3, 22/3, 5/4, 26/4, 10/5. 
Vi handarbetar med det vi vill, kanske kan vi hjälpa varandra och räta ut något som 
inte fungerar. 
Datahörnan kommer också att vara öppen under den här tiden och du kan få hjälp 
med data, platta och telefon av Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson och Tore 
Lindqvist. 
Vi kommer att ta ut en liten avgift för nätuppkoppling. 
Självklart kommer vi att fika, prata och umgås under tiden. 
Kontaktperson: Birgitta Herbst 08-530 254 82  
E-post: birgherb@outlook.com 

 
 
 
 
Fredags-Pub/ På fredag den 24 februari är det dags igen 
 
Pubkvällarna kommer att fortsätta under våren efter 7 lyckade försök. 
Vi möts i lokalen på Malmtorpsvägen 25 fredagar 24/2, 31/3, och 28/4. 
Öl och vin med och utan alkohol till självkostnadspris finns att köpa. 
Kom när ni vill under öppet-tiden 17.00 -20.00  
Vi finns där för er. Välkomna!! Leif, Mari-Ann och Birgitta 
Kontaktperson Leif Åsberg 08-530 256 27, 070 671 10 24 eller leif.asberg@telia.com 
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Rese- och utflyktsprogram  
 
Lördagen den 22 april kl. 9.00 från Södertälje/Tid att anmäla sig 
Tulpaner i Holland med Larssons resor – 6 dagar 
Vi planerar en resa till Holland med buss för att titta på Tulpanfälten i Keukenhof.  
Vi besöker även porslinsstaden Delft och guidas på anrika Royal Delft.  
Vi får en båttur på Amsterdams kanaler samt kanske ett besök på Anne Franks hus, 
van Gogh-museet. 
Vi har preliminärt bokat 4 dubbelrum och 3 enkelrum, alltså för 11 personer, 
”Först till kvarn” gäller alltså. I bokningen skall ingå: 
Namn, Adress, Tel.nr, födelsenummer de 6 första siffrorna, information om 
allergier/vegetarian etc. 
Priset för denna resa är 7 990 kronor. Enkelrum 9 740 kronor. 
Betalning sker till Larssons Resor som skickar ut betalningsavier när de fått 
antalet deltagare.  
Utförligt program se, www.larssonsresor.se 
Anmälan till Margareta Ståhlberg senast 1 mars, tel:08-530 252 43  
E-post: margareta.stahlberg@telia.com 
 

 

Bowling /Obs datum!  

Bowling som vanligt några torsdagar framåt, men ni kan redan nu notera att den 23 

februari börjar vi kl. 10.30. Observera även att den 9 mars blir det inte någon bowling 

alls för vår del för då är hela hallen bokad för skolor. Vi fortsätter torsdag den 16 

februari kl. 10.00 på Bowl4Joy i Vårby, och jag hoppas att vi får några nya kamrater 

som kommer och vill bowla och ha trevligt med oss. Man behöver inte ha 

förkunskaper för att börja. 

Har ni några frågor går det bra att ringa till mig Leif 070-671 10 24. 

 

 Boule 

Vi har bokade banor i Björnkullahallen, Flemingsberg. Spel som tidigare 

Tisdagar med samling kl. 09.00. Banorna är bokade fram till kl. 12. Här måste vi 

betala lite hyra, men nya spelare får testspela gratis. Välkomna. 

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-1504194  E-post: 

ingemargareta@tele2.se  

Föreningen har 5 omgångar. bouleklot. Dessa får lånas gratis. Vill du låna klot, 

kontakta Berit Åsberg. 
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Aktiviteter  från  SPF Seniorerna Botkyrka 
 
Tisdagar och nu den 21 februari kan ni dansa. Motionsdans i Folkets Hus, 

Segersjö klockan 13.00 till 16.00 som vanligt. 

Den 19 februari är det så dags för Riksdagshusbesöket.Tag kontakt med Birgit 

Wallin om deltagande.Tel: 08 531 733 02 

Den 21 februari startar vi den fristående fortsättningen på cirkeln/samtalen om       

X-et. Vi träffas i Seniorhuset kl 13.00. 

Endast någon plats kvar. Ring Kia Hjelte: 073 077 45 55 

Den 23 februari bär det av till Värmdö kommun och Artipelag och den fina 

utställningen med Lars Wallins fantastiska kreationer, kreationer som man annars 

bara ser på bild från modemässor och bildreportage från slottet exempelvis.  

Har Du aldrig varit på Artipelag förut så är museet och huset och omgivningarna 

värda en egen mässa.  

Anmäl till Ingegerd Johansson: 070 446 48 06 

Nu är cirkeln om Konstglas igång och det är jättetrevligt. De träffas i Seniorhuset. Är 

det någon som vill haka på – ring Agneta Thunberg: 08 530 605 32 

Ingegerd hade många besökare i sitt Lilla Café senast och nästa gång är den 6 

mars. 

TIPS. På vissa fredagar klockan 13.00 är det barnbarnsvisning av Tekniska 

museet, Museivägen 7, Gärdet i Stockholm. Buss 69 till Museiparken.(det behövs 

ingen föranmälan) 

Nästa barnbarnsvisning är den 17 februari och sedan 17 mars, 21 april och 19 maj. 

För mer information; Nils Olander: 073 999 13 77 

Eller nils.olander@tekniskamuseet.se 

 

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 Ingela Olsson blir det skådespeleri i det stora formatet. 

Anmäl till Birgit Wallin: 08 531 733 02  

eller Anita Sjöblom: 08 778 64 07 
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Att göra själv 

Bioträffen våren 2017 
Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba 
Fredag den 24 februari 2017 kl. 14.00. 
Förbjuden kärlek 
En kärlekshistoria som utspelar sig omkring år 1900 på Capri och i Stockholm. Axel 
Munthe är allas doktor på den italienska ön. En Robin Hood som tar bra betalt av de 
rika för att gratis kunna hjälpa de fattiga. Victoria, gift med den svenske kronprinsen, 
behöver en läkare och söker upp Axel på ön. Hennes äktenskap är olyckligt och de 
blir häftigt förälskade. Filmen i regi av Anders Wahlgren hade premiär 26 augusti 
2016. 1 tim. 22 min 
 

 

Föreläsning med Leif Mannerström 

Välkommen till en tankeväckande, öppenhjärtig och inspirerande föreläsning om 

morgondagens äldremåltider, i regi av White Guide Senior. På scen; Leif 

Mannerström, Pär Bergkvist (Grundare av White Guide Senior) samt vinnarna av 

”Årets Seniormåltid 2016” i White Guide Senior. 

Pris för dig som är medlem i SPF Seniorerna: 99 kronor (då ingår medlemskap i 

Goda Vänner i 1 år) 

Stockholm: 28 februari 

Tid: 13.00-15.00 

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 

Skicka din anmäla via mail till: info@godavanner.se  

Ange vilken stad och tid du vill delta i samt namn, postadress och 

telefonnummer.   

OBS! Markera tydligt om du är medlem i SPF Seniorerna.  

Ni kommer då att få mer information om betalning. Antalet platser är mycket 

begränsade; först till kvarn gäller! 

Vid frågor, maila till info@godavanner.se eller ring 040-611 46 00 mellan 09.00-

16.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni som vill ha med något till veckobrevet är välkomna med era alster dock senast på torsdagar veckan innan 

publicering. Skickas till svenove.jo@telia.com 
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