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Vårvinterbild från Ensta??? 

Medlemsmöte 

 

Årets höjdpunkt 

 

Onsdagen den 20 februari kl. 12.00 i Grödinge bygdegård 
 
Föreningens årsmöte.  
 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Fri entré 

 

 

 

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 

mailto:svenove.jo@telia.com


YOGA  

Nu närmar det sig. Yogan börjar den 19 feb. kl 14 i Tullinge yogacenter, Alfred 

Nobels allé 214, Tullinge. Maria Nordén Norman är vår ledare. Kursen kostar 750 kr 

för 8 ggr. Pengarna sätts in på vårt pg-konto 643971-5. Vi är 10 st anmälda, men 

flera får plats. Vi samåker i möjligaste mån och då tycker vi att det är rimligt att betala 

chauffören 20 kr/gång. Kontakta mig om du hr frågor.  

Hälsningar Berit    070 530 4919 eller berit.asberg@telia.com 

 

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? 
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 21/2 kl.10.00 på det vanliga stället 

Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Gamla och nya bowlare 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 

mailto:berit.asberg@telia.com
blocked::mailto:ingemargareta@tele2.se
mailto:leifomikaela@hotmail.com


Att göra på egen hand 

 



Trädgårdsmässa 

Vi vill uppmärksamma er på att den 3-5 maj arrangeras mässan Trädgård och 
Uterum på Steninge Slottsby i Sigtuna. Mässan arrangeras även i 
Tällberg, Ängelholm och Medevi 2019. 

Vi vill ger er och era medlemmar ett extraerbjudande i form av rabatt på biljettpriset 
till mässan. På nedanstående länk kan ni boka/köpa biljetter till mässan för 90 kr per 
person, ordinarie pris 120 kr, tom den 31/3-2019. 

Era medlemmar kan boka enskilda biljetter på nedanstående länk, alternativt om ni i 
föreningen arrangerar en gruppresa och betalar gemensamt för alla. 

Biljettlänk: https://secure.tickster.com/76mg77x45pth3hz?t=b8t433rd  

Hemsida: www.tradgardochuterum.se  

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig. 

Varmt välkomna, Peter 

 

 

Projektledare: Peter Isaksson 

Mobil: (+46) 0702735033  

E-post: peter.isaksson@konceptmassor.se  

Webb: www.konceptmassor.se 

Facebook: https://www.facebook.com/pimassor 

Instagram: @konceptmassor 

https://secure.tickster.com/76mg77x45pth3hz?t=b8t433rd
http://www.tradgardochuterum.se/
mailto:peter.isaksson@konceptmassor.se
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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/ 
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Aktiviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se 

För utsålda hus och ”Som-smör-i-solsken” går Riksteaterns 

föreställningar!!!  

Söndag den 3/3 kl. 18.00 i Hallunda Folkets Hus spelas: 

FIRA 100-ÅRSJUBILEUMET AV KVINNLIG RÖSTRÄTT 

 

I detta rungande jubileum får du uppleva skratt, gråt, musik, dans och gemenskap. 

Elin Wägner var en hängiven författare och ivrig rösträttskämpe. Hennes bok 

”Väckarklocka” från 1941 var en stridsskrift, men i den formulerade hon också en 

längtan om en annan, bättre framtid. Föreställningen med samma namn tar 

avstamp i hennes roman, men bygger helt på nutida berättelser som samlats in 

från hela Sverige. Wägner kommer andligen att närvara för att fira 100-

årsjubileumet av den kvinnliga rösträtten och då mest för att få höra vilka frågor 

som engagerar oss idag. Föreställningen är en härligt tragikomisk historia, där vi 

tillsammans firar allt som vunnits och sörjer det som ännu återstår att kämpa för. 

Biljettpris 150 kr genom Merike 0739392150. Biljett och faktura 

kommer hem i brevlådan.  

PS: Det finns fortfarande några biljetter kvar till soppluncherna på 

Tumbascenen: ”Kärlek och demokrati” den 21/2 och ”Franska kort” 

den 21/3. Biljettpris: 175 kr inkl. soppa. Tid: Kl. 12.00 

http://www.botkyrka.riksteatern.se/

