
 
 

Veckobrev nr 38 (18 september-24 september) 2017 

 

Ståtliga svampar 

Då var det dags igen 

Månadsmöte/ Grödinge Bygdegård 

Onsdagen den 20 september kl. 12.00  
Med ord och bild presenterar Botkyrka Teaterförening höstens program på 
Tumbascenen, Folkets Hus I Hallunda och här i Grödinge Bygdegård samt barn och 
familjeföreställningar. 
Vi presenterar vårt egna program för hösten. 
Entré kronor 50: - kronor 
 

OBS!!! Yoga i höst  
 
Är du intresserad av yoga kom med i vårt gäng och öva medicinsk yoga på tisdagar kl: 
14.00 i lokalen på Malmtorpsvägen 25 med början den 3/10. Anmäl dig med det 
snaraste till Birgitta Herbst tel: 08-530254 82, eller birgherb@outlook.com".   
 
OBS!!!  Anmälan till Vikingaliv Museum på Djurgården 
 

Torsdagen 28 september kl. 14:00 Vikingaliv Museum på Djurgården. 
Utställningen Vingaliv skildrar förhållanden på vikingatiden.  
Anmälan senast 21 september till Margareta Ståhlberg tel. 08 530 252 
43 eller på E-post: margareta.stahlberg@telia.com 
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Studiecirkel hösten 2017 

 
i-Pad-Phone-cirkel 
Vi fortsätter att jobba med våra i-Pads och i-Phones (inte androider) med Vuxenskolans 
material ”Alla kan surfa” som grund.  
Det materialet kan du hitta på www.sv.se/allakansurfa, om du vill titta på det eller skriva 
ut det. Vi följer det inte helt utan tar upp saker som deltagarna tycker är aktuella.  
Några har redan anmält sig, så hör av dig före den 15 sept. om du vill vara med.  
Cirkeln kostar 50 kr för att vi ska kunna ha nätuppkoppling.  
Vi träffas därefter och bestämmer när vi ska ses, så det passar så många som möjligt.  
Först till kvarn… 
Anmäl dig till Berit Åsberg Tfn 08 530 256 27  eller mail: berit.asberg@telia.com 
 

 

Bowling   

Nu kör vi vidare  torsdagen den 21/9 kl. 10.00 på vanliga stället Bowl4Joy 
Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Det ärr möjligt att det blir ändring av tiden då hallens ledning 
vid manusstopp inte fattat beslut om höstens öppettider. Vidare information lämnas i 
Veckobrevet. 
Vi är i dagsläget 10-12 glada amatörer som träffas och har trevligt bland klot och käglor, 
och det skulle vara trevligt om fler kommer och prövar på den här verksamheten. 
Kontaktperson: Leif Åsberg 070 671 10 24 
 

 

Boule 

På måndagar med start kl. 10 spelar vi boule i Malmtorp.  
Banorna hittar man vid Aspvägens slut i Grödinge. Här spelar vi så länge vädret tillåter.  
Alla, även nybörjare, är välkomna. 
Utomhusspelet är helt gratis, tag bara med 3 klot. 
Till hösten/vintern har vi bokade banor i Björnkullahallen, Flemingsberg.  
Spel som tidigare tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12. Här 
måste vi betala lite hyra. Anmäl snarast intresse om du vill vara med så vi vet hur 
många banor som ska bokas. 
Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070 150 41 94 
E-post: ingemargareta@tele2.se 
 
Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis. 
Vill du låna klot, kontakta Berit Åsberg. 
 
 
 
 
Aktiviteter  från  SPF Seniorerna Botkyrka 
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 KONSTGLAS 

Den 5 oktober startar cirkeln om konstglas klockan 13.00-15.00 i Seniorhuset. 

Agneta Thunberg fortsätter sin populära cirkel om konstglas och glaskonstnärer. Det blir 

4 träffar varav en blir ett besök på NK. 

Hur värderar man konstglas? Vilka är trenderna? 

Ja, det är många intressanta frågor och ett mycket aktuellt ämne. 

Här följer övriga datum: 26 okt, 16 nov och 7 dec. 

Anmälan till Agneta : 070-483 34 13  

 

Att göra på egen hand 
 
Välkomna till teater i Grödinge Bygdegård 
Botkyrka teaterförening har kommit med höstens program. 
Ett utförligt program kan du se på www.botkyrka.riksteatern.se 
I Grödinge Bygdegård blir det 2 föreställningar. 
 
Söndagen den 24 september kl. 18.00 
Ett dockhem en repetition  
Vi bjuder på en energisk komedi! 
Henrik Ibsens Ett dockhem är en av världens mest spelade pjäser. I vår uppsättning 
möts en grupp skådespelare för att sätta upp Ett dockhem. Det uppstår genast delade 
meningar om hur den skall spelas. Föreställningen blir en oväntad musikalisk crossover 
där opera, musikal, dans och skådespeleri möts i en salig blandning och bjuder på 
energisk komedi. I en tid av självförverkligande känns denna pjäs lika brännande aktuell 
idag som för 137 år sedan.  
Medverkande: Karin Bjurström, Fredrik Hiller, Elin Rise och Johan Wennerstrand. 
Manus och regi: Marianne Sand. 

 
 
 
 
Event 2017 på Intiman 
Måndag 13 November kl 10 -17 



 
 

SPF Stockholmsdistriktet bjuder in till en hel dag med information, 
föredrag och underhållning. Du kommer också att träffa 
Reseskaparna, VikingLine och Länsförsäkringar. 
Lunch intar du på egen hand och senare på eftermiddagen bjuder 
vi in till en mingelpaus med vin/förtäring. 
Stockholmsdistriktet 

Program 
10.00 Insläpp 
10.30 Carl Jan Granqvist 
11.30 Lunch på egen hand 
12.30 SPF-information 
13.00 Bodil Jönsson 
14.00 Mingel/paus 
15.30 Lill Lindfors 
17.00 Avslut 

Välkomna 
Pris 200 kr per deltagare, ta gärna 
med en vän som inte är medlem. 
Anmälan görs genom inbetalning till 
distriktes plusgirokonto: 250 409-0. 
Ange namn, telefon samt ordet ”EVENT”. 
Bindande anmälan och betalning senast 20 oktober. 
Begränsat antal deltagare till max 450 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ehöver bli fler medlemmar 
Allmänt 

 Vår hemsida börjar nu ta form, när ni går in på sidan vill vi uppmana er att först logga in 

på ”Min Sida” då får ni tillgång till all information.  

Om ni inte loggar in, kan ni läsa en del av informationen som är utlagd men i vissa fall 

bli ni uppmanad att logga in på ”Min sida”   



 
 

Inloggningsuppgifter till ”Min sida”, om ni glömt dem. 

Användarnamn: Ert personnummer 

Lösenord: Är ert postnummer om ni inte har bytt lösenord till ett mera personligt 

Adress till hemsidan: www.spfseniorerna.se/grodinge 

Har ni problem eller synpunkter är vi tacksamma om ni hör av er till oss. 

 

Vi behöver bli fler medlemmar och ni är våra främsta 

ambassadörer. 

Har ni någon granne eller vän som tycker att pensionärslivet 

behöver förgyllas med en social samvaro i vår 

pensionärsförening bjud med hen till någon aktivitet. 

Vill hen bli medlem så är det bara att kontakta 

medlemssekreteraren. 

070 5306915,   E-post svenove.jo@telia.com  

 

 

 

 

från 4295:– 
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.comer  
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