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Bowling  

Vi fortsätter torsdag den 30 mars 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.

Livsarkivet  och  Testamentsjuridik/ Torsdag den 6 april klockan 10.00

Dessa frågor, som man ofta inte kommer sig för att ta tag i, får vi information om av 
en representant från Isacssons begravningsbyrå.

Han kommer till vår lokal på Malmtorpsvägen 25 den 6 april kl 10.

Ta tillfället i akt och kom, men meddela Margareta Ståhlberg att du kommer. Ring 
08 530 252 43    eller   maila  margareta.stahlberg@telia.com

VÄLKOMNA
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Väntjänst

Är att erbjuda en medmänniska hjälp och sällskap utan anspråk på ersättning eller 
gentjänster. 

Vi har sekretess och tystnadslöfte, samt omfattas av kommunens ansvars- och 
olycksfallsförsäkring.

Väntjänstföreningen i Botkyrka är en fristående förening. Den riktar sig främst till 
pensionärer men även andra intresserade som vill hjälpa oss eller mottaga våra tjänster.

Exempel på tjänster är:

- Ledsagning och sällskap vid besök på vårdinrättning, affär, bank, bibliotek m.m.
- Hembesök, promenader, samtal m.m.
- Telefonkontakt.

Du som har behov av hjälp kan ringa:

072-596 69 10

Mån – tors. 9-11 för mer info

Är du villig att bli en av våra medhjälpare? Ring 072-596 69 10



Aktiviteter  från  SPF Seniorerna Botkyrka

Tisdagar och nu den 28 mars kan ni dansa. Motionsdans i Folkets Hus, Segersjö 
klockan 13.00 till 16.00 som vanligt.

Den 30 mars klockan 14.30 är det nu bokat för ett besök på Hamra Gård och samma
glada kossor. Här finns det platser kvar så anmäl till Kia, kia.hjelte@me.com eller ring
073 077 45 55

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

Bioträffen våren 2017

Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba

Fredag den 31 mars 2017 kl. 14.00.
Florence Foster Jenkins
Florence Foster Jenkins som är en mycket rik arvtagerska i New York, drömmer om 
att sjunga opera. Trots sin totala avsaknad av musikalitet och sångförmåga lyckas 
hon med hjälp av sina pengar genomdriva sina drömmars mål. Tragikomisk 
berättelse av Stephen Frears som också gav oss Philomena för ett par år sedan. 1 
tim. 51 min.
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Riksmuseets utställning ”Djuret människan”

 Ett unikt tillfälle för våra medlemmar att ta med egna eller andras barnbarn att 
besöka Naturhistoriska Riksmuseets utställning ”Djuret människan” 
Guidningen sker före ordinarie öppettider och gruppen kommer att vara ensamma i 
utställningen. Efter guidningen har man möjlighet att stanna på museet och titta på 
övriga utställningar. 
Tid: Fredag 21 april kl 9.00 – 10.00. 
Plats: Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, Stockholm. 
Närmaste T-bana: Universitetet 
Pris: 80 kr för pensionär och 40 kr per barn. 
Anmälan görs senast 17 april till info@spfstockholm.se eller tel. 08 720 77 30. 
Välkommen med din anmälan!

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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