
 
 

Veckobrev nr 40 (2 oktober- 8 oktober) 2017 

Några bilder från höstvandringen den 27 september 

 

 

  

 
 
 



 
 

Premiär 1 oktober 
 
 
Nu är det äntligen  dags för Bokstavsjakten – promenader där du inte går 
lottlös från dina rundor 
 
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.  
Skaffa formulär hos våra friskvårdare som också kan  svara på era frågor 
 
Friskvårdare:  
 
Mari-Ann Ståhl 070 5752731 
 
Birgitta Herbst  08 5302582 
 
Leif Åsberg  070 6711024 
 
 
Bowling   

OBS! Vecka 41 blir bowlingen på onsdag den 11 oktober 
klockan 10.00 istället för på torsdag. 

 

Den här veckan  kör vi vidare torsdag den 5 oktober kl. 10.00 på vanliga stället 

Bowl4Joy Bäckgårdsvägen 47 Vårby. Det är 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. 
 
 
 
Att göra på egen hand 
 

Café Opera 
 
Tisdagen den 5 oktober kl. 15.00–17.00. Café Opera 
Träffpunkt SPF Seniorerna.  
Entrén 100: - kronor inkluderar underhållning och ett glas vin. 

 

Resa till Helsingfors/ändrat datum 

Se bifogad bilaga 
 
Till alla medlemmar angående datumändring till medlemsresan ”Teaterresa med 

Julbord till Helsingfors” En man som heter Ove har Nytt datum – avresa 12 

december.///teaterbesök 13 december kl 12.00 p.g.a. av tekniska problem på 

Svenska Teatern i Helsingfors. 
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Se publiksuccén Den tatuerade änkan på Scalateatern. 

”Den tatuerade änkan” Lars Molins älskad och Grammy-belönade tv-film, sätts 

för första gången upp som teater i höst! Nu erbjuds SPF Seniorernas 

medlemmar 50% rabatt på utvalda föreställningar på Scala teatern i Stockholm. 

Datum som erbjudandet gäller: 

 
Fre 29/9 19.30 
Lör 30/9 19.30  
Sön 1/10 14.00  
Lör 14/10 14.00  
Sön 15/10 14.00  
Sön 15/10 18.00 

 För mer om föreställningen och bokning av biljett, klicka på länken nedan: 

http://burl.nu/0t3mgk 

  

Information från Botkyrka teaterförening:  

Till nedanstående föreställningar finns ett begränsat antal biljetter kvar. 

1. ”Han ska bli min”, onsdag den 4 oktober på Tumbascenen, är en väldigt rolig 

komedi med Rafael Edholm och Sanna Ekman. Biljettpris 200 kr. 

2. Extraföreställning av ”Bläck eller Blod”, måndag den 16 oktober, 

Riksteatern/Teater 1 i Hallunda. Biljettpris 200 kr. 

3. ”Zarah Leander”, en föreställning med Olivia Stevens, på Grödinge 

Bygdegård söndag den 29 oktober. En bejublad föreställning ifrån London. 

Biljettpris 150 kr. 

Mer information finns på www.botkyrka.riksteatern.se 

Hälsningar 

Biljettombud Merike, 0739392150 

 

 

Planera för Seniormässan på Stockholmsmässan 

 
24 – 26 oktober 2017 

 
bli fler medlemmar 

http://r.utskick.spfseniorerna.se/smtp/click?s=6BmgxDAm4TIFMrXLm0YJGY0zjbcl8GcbS-Los9KQ0Ig&u=3d8a1fd5-61d9-4d47-838e-8d4ae2cb2c41&c=1659929&r=http%3A%2F%2Fburl.nu%2F0t3mgk
http://www.botkyrka.riksteatern.se/


 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

http://www.spfseniorerna.se/grodinge
mailto:svenove.jo@telia.com

