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Månadsmöte och 30-årsfirande 
 
Onsdagen den 15 november kl. 12.00  
 
SPF Seniorerna Grödinge fyller 30 år. Det firar vi med tårtkalas och massor med 
fina vinster på inträdesbiljetten. Hoppas Du vill vara med och fira med oss. 

 
  

SWINGVILLE SEVEN 
Vad sägs om en dos svängig jazz? 
 
SWINGVILLE SEVEN är ett jazzband som bildades1961 och har spelat på Gazell 
Club, Stampen och på många andra ställen i och kring Stockholm. Nu handlar det om 
swing. Då är det musik av Duke Ellington, Johnny Hodges, Quincey Jones med flera 
som gäller. 
 
Entré 70: - kronor. 

 
 
 



 
 

 
Bowling   

Den här veckan kör vi på torsdag den 16 november kl. 10.00 på vanliga stället 

Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Det är 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 

Nu och tills det våras igen spelar vi inomhus. Vi har bokade banor i Björnkullahallen, 

Flemingsberg. Spel tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12.  

Här måste vi betala lite hyra. Nya spelare är välkomna att komma och prova gratis. 

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 
 
 
Studiebesöket på Sveriges Radio är nu fastställt till den 7 december 

Det finns några platser kvar. Ring Ingegerd 070 446 48 06. 

 

.Att göra på egen hand 

 
. 

En hyllning till Ted Gärdestad och hans musik 

Söndag 19 november kl 18.00 Tumbascenen 

En hyllning till Ted Gärdestad och hans Musik” 

1991 kom bandet, Rock ´n Roll Machine, i kontakt med Ted Gärdestad, det blev ett 
fem år långt samarbete och ca 100 konserter. I oktober 1991 spelade bandet med 
Ted på "Frimis" i Örebro. Ted var hemlig gäst och gjorde comeback på scen efter tio 
års tystnad. Sedan 2011 gör bandet en hyllningsturné för utsålda hus runt om i 
Sverige. Bandet hyllar Ted på det sätt han själv önskade, vi spelar hans musik precis 
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som han ville att den skulle låta. En hyllning till av de absolut största av våra 
kompositörer - Ted Gärdestad! 

Bandet bestående av hela tretton personer. Bandets tre sångare, Titti, Tessan och 

Tomas framför Ted & Kenneths musik & texter blandat med några korta berättelser 

om åren med Ted på turné. 

Biljettpris 200 kr genom Biljettombud Merike 0739392150. 

 
 
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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