
 
 

Veckobrev nr 04 (22 januari- 28 januari) 2018  

 

Nu är vårprogrammet på väg ut till er, bifogat finns en medlemsavi  med 
avgiften för 2018.  
På avin finns ett OCR nummer, strunta i detta nummer och skriv ert namn 
istället. 
Avierna produceras i vårt medlemssystem Miriam och vi kan inte påverka 
utformningen. Behöver ni hjälp kontakta: 
Medlemssekreterare Sven-Ove Johansson,  
Mob.tfn 070-5306915 eller E-post svenove.jo@telia.com 
 
 
Vi kommer också att skicka ut Seniorernas Facebookskola , så att ni får möjlighet till 
lite grundläggande kunskaper om hur Facebook fungerar privat och i SPF regi. Kan 
komma med detta brev eller i ett separat utskick 
  
 
Café med Hantverk- och datahjälp 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25 med början den 24 januari kl. 10-12.  
Vi träffas vidare onsdagar 7/2, 28/2, 14/3. 28/3, 1/4 och 25/4.  
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 
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Bowling  

Vi  fortsätter den 25 januari kl.10.00 på Bowl4Joy (vanliga stället) och alla, såväl 

gamla som nya medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Har ni frågor så kontakta Leif Åsberg  070- 671 10 24. 

 

Fredags Puben 

Den 26 januari öppnar puben för första gången under 2018. Öppettider blir som 

tidigare från 17.00-20.-00. Personalen önskar alla hjärtligt välkomna 

Vid frågor kontakta 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. 

 
Rese- och utflyktsprogram 
 

Fredagen 26 januari 2018 
Besök på Nobelmuseet i Gamla stan kl.14.00 
Vi ses vid Tumba station kl. 12:35 
Vi åker till Stockholms city och tar tunnelbanan till Gamla stan. 
Program meddelas senare.  
Priset för detta är 80 kr plus 20 kr för audioguide.  
Var och en betalar inträde när vi kommer till museet. 
Anmälan senast 22 januari till Margareta Ståhlberg tel.08 530 252 43 eller 
E-post: margareta.stahlberg@telia.com 
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Bridge 
 
 
 

 
 

 



 
 
Att göra själv 

Bioträffen våren 2018 
 
Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba 
Vårens fyra filmer rör sig mellan verklighet och fiktion, både svensk film och utländsk.  
Januari startar med ett svenskt drama: Sameblod, som har en allvarlig 
verklighetsbakgrund. 
Februari kommer med Barnmorskan, också ett drama, en kollision mellan två 
motsatta själar.  
I mars får vi se A United Kingdom, historien om hur tronarvingen i Botswana 
tillsammans med sin brittiska hustru får kämpa mot både brittiska och sydafrikanska 
myndigheter.  
Sista filmen för våren blir en svensk film, Jordgubbslandet, en berättelse som 
utspelar sig på de vackra jordgubbsfälten i Blekinge i en värld av motsättningar och 
fördomar.                                                                                                                                    
Vi presenterar också höstens första film som blir Lady M.   
Välkomna hälsar Gunnel Lundström med Asta Lindgren och Bodil Nordström. 
 
Fredag den 26 januari 2018 kl. 14.00 
Sameblod 
Filmen utspelar sig i Sverige under 1930-talet. På grund av renbeteskonventionen 
1919 kan inte längre renhjordarna betesvandra in i Norge. Betesmarkerna räcker då 
inte till och väldigt många samefamiljer tvångsförflyttas. Barnen måste gå i 
”lappskolor” med en läroplan som inte berättigar till högre studier. Elle Marja går i en 
sådan internatskola. Många i omgivande befolkning ser ned på samerna. Efter de 
rasbiologiska undersökningarna som hålls på skolan bestämmer hon sig för att bryta 
med sin samiska identitet och bli svensk. Det visar sig vara svårare än hon trodde. 
Fängslande och bildskönt om ett mörkt kapitel i svensk historia. Filmen har fått 
mycket fina recensioner och har vunnit många priser på olika filmfestivaler både i 
Sverige och utomlands. 1 tim 50 min. 
 
 
Botkyrka Teaterförening rekommenderar: ”Var är mitt hem?”.  

Plats: Segersjö Folkets Hus, Tumba.  

Onsdagen den 31 januari klockan 14.oo och 19.00. 

En gripande föreställning av Danjin Malinovics ”Var är mitt hem”? Där berättar han 

om hur en lycklig uppväxt i forna Jugoslavien får ett brutalt slut när inbördeskriget 

bryter ut. Vi får följa Danjin på hans resa undan kriget och in i det svenska samhället.  

Med egna ord och bilder, och med varm humor tar Danjin med oss på sin flykt som 

går via ett korrupt Moskva som småningom för honom till Sverige.  

Biljettpris 150 kr - ring biljettombud Merike 0739392150. Räkning och biljett skickas 

hem till dig. Kaffe med dopp ingår och serveras 30 minuter före föreställningen. 

 
 
 



 
 

Hej!  
Här kommer inbjudan till Stiftelsen Silviahemmets stora anhörigdag den 14 
februari 2018 på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.  
En avgiftsfri halvdagsföreläsning som riktar sig till anhöriga och närstående till person 
som drabbats av demenssjukdom. 
Alla är välkomna att anmäla sig för- eller eftermiddag (föreläsningarna har samma 
innehåll), se bifogade inbjudan. 
 
Hjälp oss gärna att sprida inbjudan till berörda genom att t ex maila vidare till era 
medlemmar, lägga på er hemsida och/eller puffa för dagen på era sociala medier! 
Tack på förhand och välkomna, 
Hälsningar 
 
STIFTELSEN SILVIAHEMMET 
Telefon 08-759 00 71 
info@silviahemmet.se 
www.silviahemmet.se 
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Aktiviteter från SPF Seniorerna Botkyrka 

 
 Några aktiviteter som hängt med och som är både roliga och nyttiga har redan 
startat. Men det är bara att ringa kontaktpersonen och höra om det finns plats för fler 
– och oftast finns det platser. 
 
Motionsdans: ring Gunhild Jonsson, 08 778 18 32 
  
Squaredans: nybörjarkurs, ring Robert Ervenius, 08 774 30 37 

 

 

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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