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Allmänt 

 Vår hemsida börjar nu ta form, när ni går in på sidan vill vi uppmana er att först logga 

in på ”Min Sida” då får ni tillgång till all information.  

Om ni inte loggar in, kan ni läsa en del av informationen som är utlagd men i vissa 

fall bli ni uppmanad att logga in på ”Min sida”   

Inloggningsuppgifter till ”Min sida”, om ni glömt dem. 

Användarnamn: Ert personnummer 

Lösenord: Är ert postnummer om ni inte har bytt lösenord till ett mera personligt 

Adress till hemsidan: www.spfseniorerna.se/grodinge 

Har ni problem eller synpunkter är vi tacksamma om ni hör av er till oss. 
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OBS!!! Yoga i höst  
 
Är du intresserad av yoga kom med i vårt gäng och öva medicinsk yoga på tisdagar 
kl: 14.00 i lokalen på Malmtorpsvägen 25 med början den 3/10. Anmäl dig med det 
snaraste till Birgitta Herbst tel: 08-530254 82, eller birgherb@outlook.com".   
 
 
Café med Hantverk- och datahjälp 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25 med början den 13 september kl. 10-12.  
.  
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 
 
 
 
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   

Nu kör vi vidare  torsdagen den 14/9 kl. 10.00 på vanliga stället Bowl4Joy 
Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Det ärr 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 
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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. 
 
Aktiviteter  från  SPF Seniorerna Botkyrka 
 
 
 Den 11 september startar Anders Magnusson en ny samtalsgrupp med och för 

seniorer; ”Seniorgrupp, läkemedel och levnadsvanor för oss äldre”. Ring Anders, 073 

979 17 88 

 
Att göra på egen hand 
 

Missade du föreställningen ”Försökskaninerna” på Dramaten i våras eller erbjudandet 

från Stadsteatern att se det hyllade dramat ”Bortförd vid midnatt” till förmånligt pris så 

har vi nu fått fler datum till hösten att välja på. 

 

Klicka på länken nedan för att komma till erbjudandet: 

https://www.spfseniorerna.se/erbjudanden 
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Missade du Försökskaninerna på Dramaten i våras?  
 
Nu erbjuder vi dig möjligheten att se de sista föreställningarna till ett mycket 
förmånligt pris.  
Du betalar bara 150 kr per biljett på priskategori A, B och C (ord.pris 340-450kr) på 
några utvalda föreställningar. Erbjudandet gäller i mån av plats.  
Boka biljetter senast den 19 oktober genom att klicka på länken:  
Bokningslänk: https://goo.gl/x8qKfh  
 
Om föreställningen:  
Försökskaninerna är den sista fristående delen i en trilogi där dramatikern, 
regissören och konstnären Marie-Louise Ekman behandlar moderns ålderdom. 
Pjäsen beskriver moderns förflyttning till ett demens-boende: vad som sker i det 
verkliga rummet och inne i hennes huvud, som ett drömspel.  
 
Modern spelas av Marie Göranzon, som spelat samma roll i de två tidigare dramerna.  
 
Medverkar i de övriga rollerna gör Örjan Ramberg, Kristina Törnqvist, Rolf Skoglund, 
Ellen Jelinek och Julia Dufvenius.  
Marie-Louise Ekman var teaterchef på Dramaten mellan 2009 och 2015.  
Regi och kostym Marie-Louise Ekman Scenografi Marie-Louise Ekman och Jan 
Lundberg Musik Benny Andersson Ljussättare Erik Berglund Peruk och Mask 
Barbro Forsgårdh  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TEATERERBJUDANDE FRÅN KULTURHUSET STADSTEATERN: 
 
 

 
 

Se hyllade dramat Bortförd vid midnatt till förmånligt pris! 
 
Medverkande: Bahador Foladi, Gunilla Röör, Allan Svensson, Niklas Falk, Pablo 
Leiva Wenger, Jonas C Wahlström, Samuel Fröler. 
 
Hyllat drama från Londons West End som bygger på en sann historia om 
kostnaden för 
civilkurage. Gunilla Röör och Bahador Foladi i rollerna som Irmgard Litten och 
Hans Litten. 
»Gunilla Röörs gestaltning är extraordinär« DN 
»Hennes son spelas med lika stor känslighet av Bahador Foladi« DN 
»Rör sig rakt in i samtiden« DN 
»Gunilla Röör … helt fantastisk i rollen som mamman« UNT 
»Skådespeleriet är verkligen något extra.« UNT 
Ditt pris: 225 kr (ord pris 300 kr). Datum: 8/9, 9/9, 14/9 Var: Lilla scenen, 
Kulturhuset 
Stadsteatern 
Boka så här: 
1. Gå in på www.kulturhusetstadsteatern.se/kampanj 
2. Ange kampanjkod SPF och följ sedan instruktionerna.! Erbjudandet är giltigt tom 
12/9 

Varmt välkommen! 



 
 

Event 2017 på Intiman 
Måndag 13 November kl 10 -17 
SPF Stockholmsdistriktet bjuder in till en hel dag med 
information, 
föredrag och underhållning. Du kommer också att träffa 
Reseskaparna, VikingLine och Länsförsäkringar. 
Lunch intar du på egen hand och senare på eftermiddagen 
bjuder 
vi in till en mingelpaus med vin/förtäring. 
Stockholmsdistriktet 

Program 
10.00 Insläpp 
10.30 Carl Jan Granqvist 
11.30 Lunch på egen hand 
12.30 SPF-information 
13.00 Bodil Jönsson 
14.00 Mingel/paus 
15.30 Lill Lindfors 
17.00 Avslut 

Välkomna 
Pris 200 kr per deltagare, ta gärna 
med en vän som inte är medlem. 
Anmälan görs genom inbetalning till 
distriktes plusgirokonto: 250 409-0. 
Ange namn, telefon samt ordet ”EVENT”. 
Bindande anmälan och betalning senast 20 oktober. 
Begränsat antal deltagare till max 450 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ehöver 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 hen 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  

 

mailto:svenove.jo@telia.com
mailto:svenove.jo@telia.com

