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Julmarknad på Taxinge  Slott /Sista chansen  att 
anmäla sig är den  26 september. 
 
Anmälan till  Gertrud Edvardsson 
08 530314-503 eller  070 3766137 
E-post: gertrud.edvardsson@gmail.com 
 
 
 
 
Höstvandring/ tisdag den 26 september 
 
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 
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Café med Hantverk- och datahjälp /onsdag den 27 september 
 
Välkomna till Malmtorpsvägen 25 den 27 september kl. 10-12.  
Vi träffas vidare onsdagar, 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/  fredag 29 september 
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 
 
 
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".   
 
 
 
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 
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Bowling   

Nu kör vi vidare  torsdagen den 28/9 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 
 

 

Boule 

Utomhussäsongen är slut så nu blir det dags för inomhusspel istället 
Alla, även nybörjare, är välkomna. 
Vi hari 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 
 
 KONSTGLAS 

Den 5 oktober startar cirkeln om konstglas klockan 13.00-15.00 i Seniorhuset.Agneta 

Thunberg fortsätter sin populära cirkel om konstglas och glaskonstnärer. Det blir 4 

träffar varav en blir ett besök på NK.Hur värderar man konstglas? Vilka är 

trenderna?Ja, det är många intressanta frågor och ett mycket aktuellt ämne.Här följer 

övriga datum: 26 okt, 16 nov och 7 dec. 

Anmälan till Agneta : 070-483 34 13  
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Att göra på egen hand 

 
Bioträffen hösten 2017 
Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba 
I september börjar vi vår filmsäsong med en feel-goodfilm från Frankrike, Läkaren på 
landet. I oktober visar vi den spännande och verklighetsbaserade Lion och i 
november kommer den omskrivna Fyren mellan haven som bygger på en mycket 
omtyckt roman med samma namn. Vi har också bokat första filmen för 2018, den 
mycket uppmärksammade Sameblod. Stor variation på höstens filmer alltså, men alla 
mycket berörande. 
Välkomna hälsar Gunnel Lundström med Asta Lindgren och Bodil Nordström. 
 
Fredag den 29 september 2017 kl. 14.00 
Läkaren på landet 
I över trettio år har doktor Jean-Pierre Werner praktiserat som läkare på den franska 
landsbygden. Han är omtyckt av alla och vet allt om deras krämpor, och en hel del 
annat också för den delen. De är nästan som en enda stor familj. Så drabbas läkaren 
själv av sjukdom och man sänder en läkare för att avlasta Jean-Pierre i hans arbete. 
Ytterst motvilligt går han med på den oönskade hjälpen. 1 tim 42 min. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PREMIÄR!  

DIMENSIONER  

Torsdag den 28 september klockan 19.00 

 Hallunda Riksteatern  

 

Se Marie Robertson och Krister Kern i en gripande och poetisk kärleksskildring 
som utmanar vår uppfattning om tid och rum. 

Vad är ödet och vad är egna val? 

Från ett första möte får vi följa hur kärleksrelationen mellan biodlaren Roland 
och kvantfysikern Marianne utvecklas. 

Pjäsen har gjort succé på Brodway och är skriven av det 29-åriga engelska 
stjärnskottet Nick Payne, som för övrigt vunnit pris för sin pjäs. 

Regi : Carl Johan Karlson, Riksteatern 

Biljetter: Ordinarie pris 250 kr, Scenpass 200 kr, Ungdom t.o.m. 25 år 100kr 

 

 

För att få det lägre priset (emedan det är SPF Grödinge, som har scenpasset) 

skall biljettbeställning göras på 0739392150, Merike. 
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Träffpunkt Berwaldhallen hösten 2017 

Välkomna till en musikalisk upplevelse i världsklass 
 
SPF – ERBJUDANDE HÖSTEN 2017:    
 
GUBAJDULINA & STRAUSS - LÖRDAGEN DEN 30 SEPTEMBER KL 15:00                           
Violasten Lawrence Power återvänder till Berwaldhallen, denna gång med Sofia Gubajdulinas 
intensiva Violakonsert. Lika intensiv är Strauss symfoniska dikt Also sprach Zarathustra. 
Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av dirigent Juraj Valčuha 
SPF-erbjudande: Plats på parkett bänk 1-4 & 16: 300 kr (ord pris 415 kr) 

  
BYSTRÖM & BRUCKNER - FREDAGEN DEN 20 OKTOBER KL 19:00                              
Den eftertraktade dirigenten David Afkham gästar Berwaldhallen för tredje gången med 
Bruckners mäktiga Symfoni nr 3 och uruppförandet av Britta Byströms Dubbelkonsert för 
violin och kontrabas, Infinite Rooms. Med Sveriges Radios Symfoniorkester. 
SPF-erbjudande: Plats på parkett bänk 1-4 & 16: 300 kr (ord pris 415 kr) 
 
BEETHOVEN & TURNAGE – TORSDAGEN DEN 14 DECEMBER KL 19:00   
Det är inte många musiker förunnat att få en solokonsert uppkallad efter sig. Hör 
trumpetvirtuosen Håkan Hardenberger spela engelske Mark-Anthony Turnages 
Trumpetkonsert nr 2, Håkan. Konserten avrundas med Beethovens uttrycksfulla, 
naturromantiska Symfoni nr 6, Pastoralsymfonin.  
Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av chefdirigent Daniel Harding.  
SPF-erbjudande: Plats på parkett bänk 1-4 & 16: 300 kr (ord pris 415 kr) 
 

Så här bokar du konsertbiljetter:  

Mejla oss på biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se skriv in dina önskemål: 
konsertdag, önskemål av plats, antal biljetter samt att du är SPF’are. 
Ring oss: på 08-784 24 66 helgfria vardagar mellan kl 11.00-17.00  
Besök oss: i Berwaldhallens biljettkassa (öppen helgfri mån-fre 12-18) Dag Hammarskjölds 
väg 3. 
Varmt välkommen till hela Sveriges konserthus - Berwaldhallen 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Harding Foto: Julian Hargreaves 

 
 



 
 

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 
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. 

 

 

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  
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