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Veckobrev nr 6 (3 - 9 februari) 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burträsk 1981 – när världen var både svart-vit och kall (-30 grader) 
 

Min lillebror och en talltita i fokus 
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BOTKYRKA RIKSTEATERFÖRENING ERBJUDER ABONNEMANGSPAKET! 

 

Paket nr 1 innehåller 4 soppluncher. Pris 800 kr.  

Samtliga soppluncher är kl.12.oo på Café Garbo, Tumba 

Torsdag den 30 januari, ”Sånger längs vägen” med Pär Sörman. En 

välkänd och mångsidig vissångare. 

Torsdag den 20 februari, ”Anita Lindbom x 3”, systrarna Gabriella och 

Sofia Lockwall samt Malena Jönsson lyfter fram tre sidor av Anita Linbom 

- den hon är/den hon vill vara och den offentliga bilden. 

Torsdag den 26 mars: ”En rolig timme”, är en standup med Sveriges 

nya komikerpar Malin Appeltofft och Birgitta Klepke. 

Torsdag den 16 april: ”Ooa hela natten” med Rosa Körberg Trio 

(syster till Tommy) I trion ingår gitarristen och den gamle 60-talsrockaren 

Thomas Kings och basisten Lennart Gudmundsson. 

 

 

Paket nr 2, pris 800 kr: 

Onsdag den 5 februari, kl. 19.oo, Folkets Hus Hallunda. ”Jag tog 

vägen bort från kartan”, med Sara Lindh och gitarristen Krister 

Jonsson. En blandning av humor och drama; om hur man får syn på det 

vackra här i livet.¨ 

Tisdag den 10 mars, kl. 19.oo, Tumbascenen. ”Love Songs”- I 

huvudrollen Arja Saijonmaa med kvartett. En musikföreställning, om 

låtarna som formar vår bild av kärleken. 

Söndag den 29 mars, kl. 18.oo, Folkets Hus Hallunda. ”Selmas 

samlade vrede” – Vi får uppleva Selmas passioner och besvikelser, en 

underhållande och arg monolog med Görel Crona. 

Lördag den 4 april, kl. 18.oo-20.30, ”Världen är en scen” – 123 

Schtunk. OBS! Föreställningen är flyttad till Tumbascenen!   

I denna föreställning har 123 Schtunk valt ut egna favoriter och satt ihop 

en smällkaramell av scener från alla tidigare succéer (vår egen Merike 

betygsätter den med ”du får ett helt års skrattendorfiner på köpet”). 
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Paket nr 3, pris 850 kr. 

Söndag den 16 februari, kl. 18.oo, Tumbascenen. ”Från Bellman till 

Bowie” – med Janne Åström & Medborgarna. Janne är en av Sveriges 

absolut bästa blues- och rocksångare. Vid sin sida har han 3 häftiga 

musiker – Conny Blom på gitarr; Benneth Fagerlund på piano & keybord; 

Svante Drake på trummor, ”mannen med en hel orkester i sin mun”. 

Söndag den 22 mars, kl. 18.oo, Folkets Hus Segersjö. ”Carolines 

kafferep med 7 sorters kakor”. Caroline Wennergren med buktalande 

dockan Leroy Armstrong. En rolig och ”kakor” med sju olika musikgenrer, 

jazzbetonad. 

Fredag den 17 april, kl. 19.oo, Riksteatern Hallunda. ”Gabriel” är en 

av Finlands mest uppskattade och spelade pjäser genom tiderna. 

Uppförs med kvick humor och ren och skär teaterglädje. En komedi om 

kärlek, makt och pengar. 

Söndag den26 april, kl. 18.oo, Folkets Hus Segersjö. ”Varg Veum” – 

en deckare på scen, som framförs av Lasse Åkerlund. 

Biljetter kan beställas via Merike 073 939 21 50. 

 

 
Mer från BOTKYRKA RIKSTEATER: 
  
Till rabatterat pris – se vårens 1:a föreställning ”Jag tog vägen bort från 
kartan” med Sara Lindh och Krister Jonsson. De bjuder på bitterljuva minnen och 
kärva visdomsord om hur man får syn på det vackra här i livet. 
Plats: Folkets Hus Hallunda onsdag den 5/2 kl. 19.oo.   
  
Välkommen att lyssna och glädjas med Slagsta Gilles Spelmansstämma i Folkets 
Hus Hallunda, lördagen den 8/2 kl. 13-22. ”Tre ögon i Bäcken” – Häftigt killgäng 
med egna låtar från Hudik. ”Värsta Brudarna” – Häftigt tjejgäng från Rättvik och 
Mora. ”Jernbrukarna” – Spelar jättebra gammeldansmusik. 
Entré 100 kr, Spelmän 20 kr. 
  
Enstaka biljetter finns till ”Anita Lindbom x 3”, (Sopplunch) torsdagen den 20/2 kl. 
12.oo på Café Garbo, Tumba. Pris 225 kr inkl. god soppa & bröd samt kaffe och 
kaka. 

 

Kontaktombud: Merike 073 939 21 50. 
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Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 
Ny vecka, nya kort på hand. Och på den nya tiden, kl 10 
 
Intresserad av att prova på, hör av er till mig eller till Leif 
 
Kontaktpersoner:  
 
Fred Möller 070-347 40 88 eller Leif Ohlsén leifomikaela@hotmail.com  

 

Boule 

Tisdagar kl 14.30 - 17.00  i Björnkullahallen, Flemingsberg. Ta med fika. Nya spelare 

är varmt välkomna att prova på 

 Kontaktperson: Ingemar Lindström, 070-150 41 94 

 
 
Bowling 
 
Under vårsäsongen spelar vi två gånger i veckan, måndagar från kl 11 och torsdagar 

från kl 10.  

Efter tre omgångar rundar vi av med ett fika tillsammans. Kom och prova – garanterat 

beroendeframkallande! 

Kontaktperson: Leif Åsberg 070-671 10 24  

 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

Gå in på distriktets hemsida för att se vilka aktiviteter mm som erbjuds där: 

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  

spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/ 

mailto:leifomikaela@hotmail.com

