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Vi spelar bridge i SPF lokalen Malmtorpsvägen 25 Vårsta, måndagar 

mellan 9:30 och ca 12:30. Detta sker under lugna och trevliga 

förhållanden, utan någon prestige att vara bäst. Vi tar en lunchrast och 

äter egna medtagna mackor och dricker gemensamt kaffe eller te….. 

Det skulle vara roligt med flera 

intresserade bridgespelare för 

att kunna spela på mer än på 

tre bord, då vi har möjlighet 

spela på 5 bord i lokalen. 

Du är välkommen själv eller 

med en partner, även vara en 

reserv och bara spela ibland. 

 

Det är bra om Du har spelat lite grand och kan de enklaste grunderna. 

 

Vill Du börja spela eller ha mer information, kontakta Leif Ohlsén tfn 08 774 23 94  också 

gärna via email leifomikaela@hotmail.com  eller Christer Brandt tfn 070 755 0277.  
 

 

 

 

 

 

Bridge 

 

 

 

♠ ♥ Bridge är en bra gympa för hjärnan ♦ ♣  

Vårt bridgespel är kostnadsfritt, förutom medlemskapet i 

SPF och att vi ibland samlar in lite pengar till kaffekassan 

eller diverse förbrukningsmateriel. 
 

Vi går ibland ut och luncha efter avslutet på vår och höst 

säsongen.  ♠ ♥ ♦ ♣ 
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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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Rese- och utflyktsprogram 
 
Ni har väl inte glömt att anmäla er  
 
Fredag den 25 januari 2019 
Besöker vi Nationalmuseet 
Vi ses kl. 9.35 på Tumba station för gemensam tågresa till Stockholm.  
Där tar vi buss 65 till Nationalmuseet.  
Inträde är fritt men speciella utställningar kostar extra. 
Museet har nu åter öppnat portarna efter flera års renovering. Det har blivit större och 
ljusare. Nu slingar sig samlingarna efter en tänkt tidslinje där konst, konsthantverk 
och design presenteras sida vid sida. Här finns måleri, skulptur från 1500-talet och 
fram till 1900-talet. Detta är Sveriges största konstmuseum och har ca. 700 000 
föremål i samlingarna. 
Anmälan senast 21 jan. till Anki Lauberg på tel. 0706 608 377 eller  
e-post anki.lauberg@hagudden.se 

 

 

Vandring i Österrike 

Den 6 februari klockan 12.00 kommer Jarl Johannson till 

Malmtorpsvägen 25 och berättar mera 

Österrike är ett eldorado för den som tycker om att vandra i fantastiska naturlandskap 

på väl utmärkta vandringsleder. I år kommer vi att anordna 2 olika resor till Österrike. 

Den ena resan går till Hinterglemm-dalen den andra till Ischgl-dalen.  

Resan till Hinterglemm är en upprepning av fjorårets succéresa till Österrike medan 

resan till Ischgl är ett nytt resmål.   

Arrangör är även i år Austria Travel, www.austriatravel.se som har ställt resegaranti 

hos Kommerskollegiet.  

På länken www.austriatravel.se/botkyrka beskrivs också resorna mer i detalj.  

Resorna genomförs tillsammans med SPF Grödinge och SPF Salem. 

Anmälan görs till Jarl Johansson, 070-755 32 55 alt. jarl@percico.com, som också 

kan lämna mer information om resorna. Jarl kommer också att fungera som 

reseledare på båda resorna.  

Vi flyger vid båda resorna direkt med LuftHansa från Arlanda till München vid 

lunchtid. Här väntar en buss som kör oss direkt till hotellet. Bussresan tar ca 3-4 

timmar. 
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Boule  

 
Fr o m oktober tills det börjar våras igen så spelar vi boule inomhus i den trevliga 
Björnkullahallen i Flemingsberg.  
Spel som tidigare tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12. 
Här måste vi betala lite hyra (terminsavgift). Hur mycket beror på antalet spelare. 
Anmäl snarast intresse om du vill vara med så vi vet hur många banor som ska 
bokas. 
Alla -även nybörjare - är mycket välkomna. Samåkning? 
Några friskusar fortsätter att spela boule på planen vid Sylvanders väg i Uttran så 
länge inte snön ligger för djup. Söndagar kl 9. 
Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-150 41                                             
E-post: ingemargareta@tele2.se 
Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis.  Vill du låna klot, kontakta 

Berit Åsberg. 

 

 

Bowling 

Vårens aktiviteter fortsätter torsdagen den 24/1 kl.10.00 på det vanliga stället 

Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Gamla och nyabowlare hälsas hjärtligt 

välkomna. 

Kontaktperson Leif Åsberg 070-671 10 24 

 

 
Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Vi spelar bridge varje helgfri måndag under våren i SPF-lokalen Malmtorpsvägen 25. 
Vi startar 9.30 spelar i ca. 3 tim. (inklusive kafferast och egna medtagna mackor). 
 

Vi spelar utan att ha någon press att vinna, det viktigaste är att vi har trevligt 
tillsammans. 
 

Vi välkomnar nya spelare. 
Är Du intresserad att börja spela eller vill veta mera kontakta Leif Ohlsén 
tfn.08 774 23 94 eller Christer Brandt tfn. 070 755 0277. 
Men också gärna via E-post till leifomikaela@hotmail.com 
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Att göra på egen hand 

 



SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

 
Distriktet erbjuder flera utflykter och aktiviteter som du hittar på deras hemsida. 
www.spf.se/stockholmsdistriktet 
 

 
Aktiviteter från SPF Seniorerna Botkyrka 
 
Gå gärna in på deras hemsida för att informera om aktuella händelser t.ex. under 
rubriken veckobrev  
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-

seniorerna-botkyrka/ 

. 

 

Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se 

Aktuellt just nu 

Lördagen den 26 januari är det PREMIÄR på den svensk/finska föreställningen 

”FÖRVANDLINGEN”. Detta är en dansteater, som gått för utsålda salonger på 

Svenska Teatern i Helsingfors och textas på både finska och svenska.  

Plats: Riksteatern, Hallunda  

Tid: 19.00, Speltid: 1 timme och 15 min. 

Biljett 200 kr med faktura, direkt hem i brevlådan via Merike 0739392150. 
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