
Veckobrev nr 10 (4 mars-10 mars) 2019 

 

  

 
 
 
Rese- och utflyktsprogram 
 
Fredagen den 8 mars 
Historiska museet 
Vi ses på Tumba station för att åka till Historiska museet. Där finns mycket att se bl.a. 
Guldrummet, Sveriges Historia. Besöket är gratis men man kan 
hyra audioguide för 30 kr/person. 
Anmälan till Margareta Ståhlberg 
tel. 076-1037731 eller e-post: margareta.stahlberg@telia.com 

 

YOGA  

Vi är 10 st anmälda, men flera får plats. Kontakta mig om du har frågor.  
Hälsningar Berit    070 530 4919 eller berit.asberg@telia.com 

 
 
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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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 

Det blir ingen torsdagsbowling den 7/3. Anledningen är veterantävlingar den 

dagen och vi har inte kunnat få så många banor som vi behöver någon annan 

dag.  

Vårens aktiviteter fortsätter torsdagen den 14/2 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 
 

Att göra på egen hand 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

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

Vår vandringsresa till Saalbach-Hinterglemm 11 - 18 september är nu 

fulltecknad. Däremot finns fortfarande platser kvar på resan till Ischgl 24 - 31 

augusti. Kontaktperson är Jarl Johansson, 070-755 32 55, eller 

jarl@percico.com. 

 

 

Akviteter Botkyrka Riksteaterförening 

Gå in på deras hemsida för att se aktuella aktiviteter 

www.botkyrka.riksteatern.se 

  

”Svante möter Beppe Wolgers” spelas tisdagen den 19/3  

kl. 19.00 på Tumbascenen. En nostalgitripp med idel  

”örhängen”. I denna föreställning låter Svante Thuresson  

publiken komma riktigt nära textförfattaren, poeten och  

människan Beppe Wolgers och han gör det med musik,  

humor och massor av värme. 

Biljettpris 200 kr genom Merike 0739392160. 

PS: Det finns fortfarande några biljetter kvar till sopplunch på 

Tumbascenen: ”Franska kort” den 21/3. En kabaré med franska 

sånger, som kretsar kring Edith Piaf och hennes föregångare inom 

genren chanson rèaliste. 

Biljettpris 175 kr inkl. soppa. Tid: kl. 12.00. 
 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/
mailto:jarl@percico.com
http://www.botkyrka.riksteatern.se/

