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Rese- och utflyktsprogram /   OBS! anmälningsdatum  7 februari

Fredagen den 17 februari kl. 13.00
Brudklänningar på Slottet
Vi ses på Tumba station kl.11.45, för gemensam resa mot Stockholm. Tåg mot 
Stockholm går kl.12.03. 
På Slottet visas en utställning av Drottning Silvias och Prinsessornas brudklänningar.
Priset 160 kronor inkluderar besök bl.a. i Livrustkammaren och Skattkammaren. 
Var och en betalar inträdet när vi kommer till Slottet.
Anmälan till Margareta Ståhlberg senast 7 februari tel:08-530 252 43  
E-post: margareta.stahlberg@telia.com

Tisdagen den 7 mars 2017, kl. 13.00
Tutankhamun - Graven och Skatterna
Frihamnen Magasin 9, Frihamnsgatan 66, 115 66 Stockholm.
Upplev den världsunika utställningen med mer än 1000 reliker av föremålen och 
graven i originalskick. Tutankhamuns gravkammare i en spektakulär rekonstruktion. 
Cafeteria finns.
Vi ses på Tumba station kl. 10.50, för gemensam färd med pendeltåg till Stockholm 
och där tar vi
Blå buss nr 1 från Cityterminalen till Frihamnen.
Biljettpris 150 kr för pensionär. Audioguide ingår.
Det sätts in på föreningens plusgiro 643971-5 senast 7 februari
märk inbetalningen med ditt namn och ”7 mars”. 
Anmälan senast 7 februari till Gertrud Edvardsson, 08-530 315 03.
E-post: gertrud.edvardsson@gmail.com
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Bowling 

Bowling som vanligt några torsdagar framåt, men ni kan redan nu notera att den 23 
februari börjar vi kl. 10.30. Observera även att den 3 mars blir det inte någon bowling
alls för vår del för då är hela hallen bokad för skolor. Vi fortsätter torsdag den 2 
februari kl. 10.00 på Bowl4Joy i Vårby, och jag hoppas att vi får några nya kamrater 
som kommer och vill bowla och ha trevligt med oss. Man behöver inte ha 
förkunskaper för att börja.

Har ni några frågor går det bra att ringa till mig Leif 070-671 10 24.

 Boule

Vi har bokade banor i Björnkullahallen, Flemingsberg. Spel som tidigare 
Tisdagar med samling kl. 09.00. Banorna är bokade fram till kl. 12. Här måste vi 
betala lite hyra, men nya spelare får testspela gratis. Välkomna.

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-1504194  E-post: 
ingemargareta@tele2.se 

Föreningen har 5 omgångar. bouleklot. Dessa får lånas gratis. Vill du låna klot, 
kontakta Berit Åsberg.

Även i år har vi fått en inbjudan att deltaga i Viking Line Trophy, en 2-dagars 
bouletävling på Åland 29-30 maj, där medlemmar från både SPF och PRO är med 
och tävlar. Vi från Grödinge har haft fina framgångar tidigare år men framför allt har 
vi sett det som en trevlig resa/utflykt. Om man anmäler sig nu under januari får man 
boka-tidigt-rabatt (100kr). Se i övrigt bilagan. Anmäl intresse till Ingemar, så får vi se 
om vi får ihop något/några lag.

mailto:ingemargareta@tele2.se


Bridge

STUDIECIRKEL

 ”BÖRJA SPELA BRIDGE”

 

Vi planerar starta en studiecirkel i grundläggande kunskaper att spela Bridge. 
Denna cirkel är främst tänkt för nybörjar som gärna vill lära sig spela Bridge, 
men också för de som spelat lite förut och vill friska upp sina kunskaper.  
Cirkeln omfattar lite bridgeteori m.m. och mycket träningsspel. För att cirkeln 
ska bli av, så behövs det minst 4 deltagare.

Den kommer  i  så  fall  att  hållas  på  torsdagar  9:30  till  ca  12:00,  med en kortare
kaffe/te-paus i  SPF-lokalen på Malmtorpsvägen 25 och pågå i  minst  6  torsdagar
under våren (vid intresse kan cirkeln eventuellt förlängas)

Frågor och Intresseanmälan till cirkelledaren Leif Ohlsén tfn 774 23 94 eller 
helst via E-mail till leifomikaela@hotmail.com

Cirkelstart meddelas senare (max 8 deltagare).

Se bilaga
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Aktiviteter  från  SPF Seniorerna Botkyrka

Tisdagar och nu den 31 januari kan ni dansa. Motionsdans i Folkets Hus, Segersjö 
klockan 13.00 till 16.00 som vanligt.

Att göra själv

Föreläsning med Leif Mannerström

Välkommen till en tankeväckande, öppenhjärtig och inspirerande föreläsning om 
morgondagens äldremåltider, i regi av White Guide Senior. På scen; Leif 
Mannerström, Pär Bergkvist (Grundare av White Guide Senior) samt vinnarna av 
”Årets Seniormåltid 2016” i White Guide Senior.

Pris för dig som är medlem i SPF Seniorerna: 99 kronor (då ingår medlemskap i
Goda Vänner i 1 år)

Stockholm: 28 februari

Tid: 13.00-15.00

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13

Skicka din anmäla via mail till: info@godavanner.se 
Ange vilken stad och tid du vill delta i samt namn, postadress och 
telefonnummer.  
OBS! Markera tydligt om du är medlem i SPF Seniorerna. 
Ni kommer då att få mer information om betalning. Antalet platser är mycket 
begränsade; först till kvarn gäller!

Vid frågor, maila till info@godavanner.se eller ring 040-611 46 00 mellan 09.00-
16.30. 

Etnografiska med dopp
Kom på en eftermiddagsfika och följ med på en visning av Etnografiska
museets samlingar. Under tre torsdagar i vår bjuder vi in till ett 
eftermiddagsprogram
där vi vid varje tillfälle djupdyker i nya teman.
Det hela avslutas med en fika i restaurang Matmekka.

Se bilaga med utförligare text och program
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TEATERERBJUDANDE FRÅN KULTURHUSET STADSTEATERN: 
Se IBSENS BANKDIREKTÖR BORKMAN 

Ditt SPF-pris 255:- (ord. pris 375:-)

Se Peter Andersson, Kajsa Ernst och Chatarina Larsson i Ibsens klassiker – ett
triangeldrama om makt, svek och hämnd.

När: 14/2, 21/2, 25/2, 28/2, 2/3, 3/3
Var: Klarascenen, Kulturhuset Stadsteatern
Ditt SPF-pris:   255:-  (ord pris 375:-). 

Boka så här: 

Gå in på www.kulturhusetstadsteatern.se/kampanj ange kampanjkod SVEK och följ 
sedan instruktionerna. OBS boka senast 20/2.

Varmt välkommen!

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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