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Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften  
240:- kronor till 

SFP Seniorerna Grödinge PG 643971-5. 
 
Information 
 
Den gamla hemsidan SPF Seniorerna Grödinge är inte aktuell längre, trots att 
den finns kvar på nätet. 
 
Vår förhoppning är att den nya sidan inom en snar framtid kommer att ersätta 
den gamla sidan med samma sökning SPF Seniorerna Grödinge som tidigare. 
 
Under tiden kan du göra enligt nedan: 
 
För att komma åt vår nya hemsida kan du göra på följande sätt  
sök SPF Seniorerna på internet, se bilaga. 
 
Då kommer du till förbundets hemsida där jag vill uppmana er att logga in på 
”Mina Sidor”. 
 
Du fyller då i ditt personnummer och lösenordet är ditt postnummer, vill du 
ändra lösenordet, se bilaga. 
 
På ”Mina sidor” finns dina personliga uppgifter som du kan ändra och 
korrigera t.ex. ny E-postadress vilket automatiskt hamnar i vårt 
medlemsregister och på så sätt håller vi vårt register uppdaterat. 
 
Idag får du som standard information om t.ex. försäkringar (tredjepart) och 
information från förbundet för att de två kryssrutorna är ikryssade. Vill du inte 
ha erbjudande och information får du ta bort kryssen. 
 
När du går längre ner på sidan hittar du en länk till SPF Seniorerna Grödinges 
hemsida, se bilaga. 
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Handarbets- och DataCafé/ På onsdag den 8 mars. 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25, varannan onsdag jämna veckor 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 

 
Bowling /Obs datum!  

 Observera att den 9 mars blir det inte någon bowling alls för vår del för då är hela 

hallen bokad för skolor. 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. 

 

Aktiviteter  från  SPF Seniorerna Botkyrka 
 
Tisdagar och nu den 7 mars kan ni dansa. Motionsdans i Folkets Hus, Segersjö 

klockan 13.00 till 16.00 som vanligt. 

Den 12 mars klockan 18.00 är det så dags för en operakonsert i Tumba kyrka med 

Botkyrka symfoniorkester med inträde 100 kronor. Det är duktiga amatörmusiker i 

olika åldrar och vacker musik. 

Den 15 mars får vi besöka Hamra gård och se glada kossor i den fantastiska 

ladugården där kossorna går fritt och bestämmer själva när de vill bli mjölkade!? Den 

15 mars är det fullbokat och på reservlistan är det så många så att vi försöker nu att 

få till en visning till. Preliminärt den 5 april någon gång under eftermiddagen.  

Vill du gå med anmäl till Kia 073 077 45 55. 
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Vill du uppleva mat och kultur i ljuvliga Toscana?Sju dagar med Birgitta ” Ghitta” , 

Toscanakännare och vinmakare. 

Resan går den 3-9 maj. 

Tag kontakt med Birgit Wallin tel: 08 531 733 02 

 

Att göra själv 

 

Välkomna till teater i Grödinge bygdegård 
Botkyrka teaterförening har 2 scenkvällar i Grödinge Bygdegård. Biljettpris 150 kr 
inkl. fika.  
Biljetter kan beställas på 0771 477070 eller 0739744021. 

Ett utförligt program kan du se på www.botkyrka.riksteatern.se 
 
Söndag 26 mars kl. 18.00 
Med hjärtat kvar i Alby – Följ med på en berättelse om fin- och fulkultur! 
Med sång från barock till bara rock.  
Johan Wennerstrand och Janne Andersson – två killar som tog den musikaliska 
vägen ut i världen,  
från Adolf-Fredrik och Operan till de stora arenorna.  
 
 
Kontaktperson: Merike Blomberg-Johansson, 073 939 21 50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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