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Om det var så väl

Styrelsen vill hälsa er välkomna till hösten program

Vi hoppas att ni har haft en härlig sommar och är utvilade för att delta i våra 
olika aktiviteter.

Höstens program är under utskick och utdelning en del av er har säkert fått 
programmet redan, de som skickas via Postnord får det under nästa vecka.

Här kommer några av de händelser som sker den närmaste tiden så ni kan 
planera ert deltagande.

Månadsmöte I Grödinge Bygdegård

Onsdagen den 20 september kl. 12.00 
Med ord och bild presenterar Botkyrka Teaterförening höstens program på 
Tumbascenen, Folkets Hus I Hallunda och här i Grödinge Bygdegård samt barn och 
familjeföreställningar.
Vi presenterar vårt egna program för hösten.
Entré kronor 50: - kronor



Rese- och utflyktsprogram hösten 2017

Torsdagen 28 september kl. 14:00
Vikingaliv Museum på Djurgården
Utställnigen Vingaliv skildrar förhållanden på vikingatiden och visar föremål som 
berättar om den tidens liv.
Vi får en guidad visning på ca 45 min, bland annat får vi höra om ”Ragnhilds saga ”.
Vi ses vid Tumba station kl. 12:10 för att åka till Odenplan där vi tar buss 67 till 
Djurgården. 
Priset för detta är 200 kr vilket betalas på föreningens plusgiro 643971-5 senast 25 
september.
Anmälan senast 21 september till Margareta Ståhlberg tel. 08 530 252 43 eller 
på
E-post: margareta.stahlberg@telia.com

OBS!!! anmälningstiden till Taxinge  är 26 september

Fredagen 24 november kl. 10.30
Julmarknad på Taxinge Slott med Julbord på Gripens Gästgiveri i 
Stallarholmen.
Vi reser med ReseKompaniet vi har del i buss för max. 20 personer. Först till kvarn 
gäller.
Vi blir hämtade i Vårsta efter kl. 10.30
Taxinge Slott är en av Sveriges största julmarknader. 
Här finns ca 130 av landets bästa hantverkare.
Vi tittar och kanske hittar du julklappar här. Vi kan njuta av kaffe med kakor från ett av
Sveriges största kaffebord (det ingår dock inte i priset). 
Efter vårt besök här är det dags att åka vidare till Gripens Gästgiveri i Stallarholmen 
där vi avnjuter julbord. Hemresan är planerad till ca kl. 16.00 från Stallarholmen
Pris per person: 725 kr. som sätts in på vårt plusgiro 643971-5 senast 23 oktober. 
Märk inbetalningen med ditt namn och "24 november".
I priset ingår: bussresa, inträde till julmarknaden och julbord exkl. dryck. 
Blir vi färre än 10 st. måste vi tyvärr åka till Cityterminalen till kl. 10.00 för att stiga på 
där.
Anmälan till Gertrud Edvardsson senast 26 september 08 530 315 03 eller 070 
376 61 37.
E-post: gertrud.edvardsson@gmail.com

mailto:margareta.stahlberg@telia.com


Studiecirkel hösten 2017

i-Pad-Phone-cirkel
Vi fortsätter att jobba med våra i-Pads och i-Phones (inte androider) med 
Vuxenskolans material ”Alla kan surfa” som grund. 
Det materialet kan du hitta på www.sv.se/allakansurfa, om du vill titta på det eller 
skriva ut det. Vi följer det inte helt utan tar upp saker som deltagarna tycker är 
aktuella. 
Några har redan anmält sig, så hör av dig före den 15 sept. om du vill vara med. 
Cirkeln kostar 50 kr för att vi ska kunna ha nätuppkoppling. 
Vi träffas därefter och bestämmer när vi ska ses, så det passar så många som 
möjligt. 
Först till kvarn…
Anmäl dig till Berit Åsberg Tfn 08 530 256 27  eller mail: berit.asberg@telia.com

Bowling  

Vi avser att starta bowlingen torsdagen den 7/9 kl. 10.00 på vanliga stället Bowl4Joy 
Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Det år möjligt att det blir ändring av tiden då hallens 
ledning vid manusstopp inte fattat beslut om höstens öppettider. Vidare information 
lämnas i Veckobrevet.
Vi är i dagsläget 10-12 glada amatörer som träffas och har trevligt bland klot och 
käglor, och det skulle vara trevligt om fler kommer och prövar på den här 
verksamheten.
Kontaktperson: Leif Åsberg 070 671 10 24

Boule

På måndagar med start kl. 10 spelar vi boule i Malmtorp. 
Banorna hittar man vid Aspvägens slut i Grödinge. Här spelar vi så länge vädret 
tillåter. 
Alla, även nybörjare, är välkomna.
Utomhusspelet är helt gratis, tag bara med 3 klot.
Till hösten/vintern har vi bokade banor i Björnkullahallen, Flemingsberg. 
Spel som tidigare tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12. Här 
måste vi betala lite hyra. Anmäl snarast intresse om du vill vara med så vi vet hur 
många banor som ska bokas.
Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070 150 41 94
E-post: ingemargareta@tele2.se

Föreningen har 5 omg. bouleklot dessa får lånas gratis.
Vill du låna klot, kontakta Berit Åsberg.
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Höstvandring

Även i höst har vi tänkt göra en lite längre vandring med någon liten överraskning. 
Den 26 september samlas vi i Vårsta Centrum kl. 09.30 för samåkning och 
gemensam avfärd.
Kanske blir det även denna gång något ovanligt att stoppa i munnen.
Ta med matsäck och lämpliga kläder. Mer information i kommande veckoblad.
Leif Åsberg 070 671 10 24 Birgitta Herbst 08 530 254 82

Nyhet
Bokstavsjakten – promenader där du inte går lottlös från dina rundor

Mari-Ann har tidigare bett er om förslag till variationer på motionspromenader, och vi 
har nu tagit fasta på ett av förslagen.
Det hela är mycket enkelt men kan bli ett trevligt sätt att träffas och till slut kanske 
resultera i en trevlig överraskning. Skaffa ett litet formulär(blir din lott) från 
friskvårdarna och sedan är det bara att gå ut på gatorna i Uttran eller i Vårsta och 
spana efter bokstäver på stolparna som bär upp gatunamnsskyltarna. Fyll i det som 
efterfrågas i formuläret och spana vidare. Det är förmodligen trevligt om ni är några 
som går tillsammans, men det går bra på egen hand också.
Vi tar en månad i taget och börjar med det i oktober, så första lottningen blir i 
november.
Närmare förklaringar och instruktioner kommer på månadsmötet i september och i 
Veckobrev.
Mari-Ann Ståhl 

Bridge.

Bridgen fortsätter under hösten i Malmtorpslokalen med start 
måndagen den 11 september kl. 10.00
Vi spelar varje måndag ca 4 timmar med kaffepaus.
Vi spelar alla måndagar fram till Lucia.
Ledare Leif Ohlsén tel. 073 808 05 78, 08 774 23 94,
Sven Persson, tel. 070 795 04 76, 08 530 377 82 
Varmt välkomna  



Café med Hantverk- och datahjälp

Välkomna till Malmtorpsvägen 25 med början den 13 september kl. 10-12. 
Vi träffas vidare onsdagar 27/9, 11/10, 25/10. 1/11, 22/11 och 6/12. 
Vi handarbetar med det vi vill, kanske kan vi hjälpa varandra och räta ut något som 
inte fungerar. 
Datahörnan kommer också att vara öppen under den här tiden och du kan få hjälp 
med din dator, platta eller telefon av Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson och Tore 
Lindqvist. 
Självklart kommer vi att fika, prata och umgås under tiden. Alla är välkomna. 
Mer information på vår hemsida samt genom Birgitta Herbst 08 530 254 82 eller 
E-post: birgherb@outlook.com

Fredags-Pub

Pubkvällarna har gett oss blodad tand så vi fortsätter i höst.
Vi möts i lokalen på Malmtorpsvägen 25, fredagar 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 
8/12,12/1 2018 26/1 2018.
Kom och prata bort en stund i glada vänners lag.
Öl och vin med och utan alkohol finns att köpa till självkostnadspris.
Kom när ni vill under tiden öppettiden 17.00–20.00 Vi finns där för er.
Välkomna hälsar Leif, Mari-Ann, Birgitta, Gunilla och Sune.
Kontaktperson Leif Åsberg
08 530 256 27, 070 671 10 24 eller leif.asberg@telia.com
 

Välkomna till teater i Grödinge Bygdegård
Botkyrka teaterförening har kommit med höstens program.
Ett utförligt program kan du se på www.botkyrka.riksteatern.se
I Grödinge Bygdegård blir det 2 föreställningar.

Söndagen den 24 september kl. 18.00
Ett dockhem en repetition 
Vi bjuder på en energisk komedi!
Henrik Ibsens Ett dockhem är en av världens mest spelade pjäser. I vår uppsättning 
möts en grupp skådespelare för att sätta upp Ett dockhem. Det uppstår genast 
delade meningar om hur den skall spelas. Föreställningen blir en oväntad musikalisk 
crossover där opera, musikal, dans och skådespeleri möts i en salig blandning och 
bjuder på energisk komedi. I en tid av självförverkligande känns denna pjäs lika 
brännande aktuell idag som för 137 år sedan. 
Medverkande: Karin Bjurström, Fredrik Hiller, Elin Rise och Johan Wennerstrand.
Manus och regi: Marianne Sand



Detta var ett litet urval, läs och studera programmet, har ni synpunkter är vi 
tacksamma om ni hör av er till oss i styrelsen.:

Vi behöver bli fler medlemmar

Vi behöver bli fler medlemmar och ni är våra främsta 
ambassadörer.

Har ni någon granne eller vän som tycker att 
pensionärslivet behöver förgyllas med en social samvaro i 
vår pensionärsförening bjud med honom till någon 
aktivitet.

Vill hen bli medlem så är det bara att kontakta 
medlemssekreteraren.

070 5306915,   E-post svenove.jo@telia.com 

från 4295:–
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.comer pers
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