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Café med Hantverk- och datahjälp /onsdag den 22 november 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25 den 25 oktober kl. 10-12.  
Vi träffas vidare onsdagar, den 6/12.  
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 din dator, platta eller telefon av Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson och Tore 
Lindqvist.  
Självklart kommer vi att fika, prata och umgås under tiden. Alla är välkomna.  
Mer information på vår hemsida samt genom Birgitta Herbst 08 530 254 82 eller  
E-post: birgherb@outlook.com 
 
 
 
Fredags-Pub/  fredag 24 november 
Pubkvällarna har gett oss blodad tand så vi fortsätter i höst. 
Vi möts i lokalen på Malmtorpsvägen 25, fredagar , 24/11, 8/12,12/1 2018 26/1 2018. 
Kom och prata bort en stund i glada vänners lag. 
Öl och vin med och utan alkohol finns att köpa till självkostnadspris. 
Kom när ni vill under tiden öppettiden 17.00–20.00 Vi finns där för er. 
Välkomna hälsar Leif, Mari-Ann, Birgitta, Gunilla och Sune. 
Kontaktperson Leif Åsberg 
08 530 256 27, 070 671 10 24 eller leif.asberg@telia.com 
 

 
 
 



 
 

Bowling   

Den här veckan  kör vi på torsdag den 23 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. 

 
 
 
Bokstavsjakten 
 
Nu är Bokstavsjakten avgjord. 
Grattis Gunilla och Sune som genom lottdragning bland de som hittat det långa ordet 
OKTOBERPROMENAD vann en flaska vin och en trisslott. 
Grattis också till alla övriga deltagare som lämnat in svar och fick varsin trisslott. 
Tack alla som vandrat, letat bokstäver och ord. 
Birgitta, Leif och Mari-Ann 
 
Här kommer facit på gator och bokstäver i Vårsta A. Snöfinkvägen B. Prinsens väg 
D. Golfklubben E. Bremora Vårstavägen E. Brosjön K. Lillmalmsvägen M. 
Malmbackavägen N. Trollsjövägen O. Pilfinkvägen O. Gärdsmygen O. 
Storkärrsvägen P. Hästmossevägen R. Ringen R. Poppelvägen T. Gråsiskevägen 
 
 
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 
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Jullunch Grödinge Bygdegård onsdagen 

den 13 december  kl.12.00 

Hej alla SPFare!  

Nu är det tid att anmäla sig till årets jullunch 

Som vanligt ses vi i Grödinge Bygdegård  kl. 12.00 

där ett julbord står uppdukat.  

Priset 250 kronor inkluderar: glögg och pepparkaka, 

julbuffé, lättöl, julmust, vatten och kaffe. 

Anmälan sker till Margareta Ståhlberg 

senast 1 december på e-post: 

margareta.stahlberg@telia.com 

eller tel: 076-1037731. Betalning sker helst på 

föreningens postgiro: 643971-5. 

Det går att betala kontant också. 

 

 

 
 
 

 
 
 

mailto:margareta.stahlberg@telia.com


 
 

 
 
 
 
 
 
Att göra på egen hand 
 

Bioträffen hösten 2017 
Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba 
I september börjar vi vår filmsäsong med en feel-goodfilm från Frankrike, Läkaren på landet. 
I oktober visar vi den spännande och verklighetsbaserade Lion och i november kommer den 
omskrivna Fyren mellan haven som bygger på en mycket omtyckt roman med samma namn. 
Vi har också bokat första filmen för 2018, den mycket uppmärksammade Sameblod. Stor 
variation på höstens filmer alltså, men alla mycket berörande. 
Välkomna hälsar Gunnel Lundström med Asta Lindgren och Bodil Nordström. 

 
 
Fredag den 24 november 2017 kl. 14.00. 
Fyren mellan haven  
Tom Sherbourne, en fyrvaktare, och hans fru Isabel, lever vid kusten i västra 
Australien. En dag hittar de en död man och ett ensamt spädbarn i en livbåt som 
blivit uppspolad på stranden. De bestämmer sig snabbt för att ta sig an den lilla 
flickan som sitt eget barn. Några år hinner passera innan de stöter på en kvinna som 
har förlorat sin dotter och sin man till sjöss under samma tid som Tom och Isabel 
hittade sin baby. Filmen bygger på den storsäljande boken med samma namn. Alicia 
Vikander har vunnit priser för sin rolltolkning. 2 tim 13 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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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