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Bowling   

Den här veckan  kör vi på torsdag den 30 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. 
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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. 
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Att göra på egen hand 
 
 

 
 
 

Erbjudande När det kommer till kritan på 
Dramaten  
Vad är poängen med livet om dess enda mål är att vi en gång ska dö? På 
vilken spelplats utspelar sig egentligen våra liv? Är vi på en brottsplats, 
uppslukade av en valfisk eller på en teaterscen i världen? Och hur slutar 
egentligen våra livsberättelser, med ett åsknedslag eller en suck?  
Andreas T Olsson, som fick sitt genombrott med Sufflören, framför nu denna 
nyskrivna monolog av Niklas Rådström som med humor, poesi och ett lekfullt 
allvar kretsar kring livets enda riktigt avgörande fråga: vad är egentligen 
meningen med allt?  
Du betalar bara 200 kr per biljett (ord.pris 370 kr). Boka biljetter senast den 20 
december genom att klicka på länken: https://goo.gl/YKcMtg Erbjudandet gäller i 

mån av plats.  
Regi Stefan Metz  
Scenografi och kostym Magdalena Åberg 

Se också bilaga 

 dramaten.se 

 

rån 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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BOTKYRKA TEATERFÖRENINGS 2 SISTA FÖRESTÄLLNINGAR I HÖST. 

Maken 

Söndag 3 december kl 18.00  

Folkets Hus Hallunda 

I Ninna Tersmans dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman Maken 

träffas Martina och Gustav. De är nyblivna studenter vid Stockholms universitet.  De är 

bästa vänner, men hur ska de kunna få sitt förhållande att fungera när behov och ideal 

skiljer sig åt? 

Recensioner: ”Maken” lyckas både roa för stunden och ge stoff församtalet efteråt. (Gefle 

Dagblad) "Maken" som teater berör på djupet. (Piteå-tidningen) 

 

Allt du måste veta om pop 

Söndag 10 december kl 19.00 Tumbascenen 

I Allt du måste veta om pop blandas berättelser om kända artister med låtar från förr och 

idag. Sådant vi minns väl, men också sådant vi inte kände till och sådant som vi har glömt 

bort.    

– Det blir många häpnadsväckande anekdoter! Vi älskar att gräva fram fantastiska 

historier om välbekanta artister som Laleh och Alice Babs, men också att belysa 

musikmakarna som knappt någon kommer ihåg. Vi har också skrivit en massa låtar och 

det blir både Alcazar-dans och manspreadande gubbrock. Dessutom dyker kända artister 

upp på de mest oväntade sätt i showen, fortsätter Anna Charlotta Gunnarson, Agneta 

Karlsson och David Silva. 

Biljettpris 200 kr genom Biljettombud Merike, 0739392150. 

 

 

  

 

 


