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Veckobrev nr 43 (21-27 oktober) 2019 
 

 
Mia Poppe och Niclas Strand 

 

En resa i Nils Poppes fotspår 

Vi var 40 personer som lyssnade på en resa i tiden med många härliga ”slagdängor” 

från Mias pappa Nils Poppes långa artistliv. 

 

 

En extra påminnelse! 

 

Kom och lyssna på erfaren tandhygienist som berättar om hur din munhälsa kan 

förändras i takt med stigande ålder och om de särskilda tandvårdsstöd som finns. 

Efter föreläsningen finns möjlighet att tala individuellt med våra tandhygienister.  

Tisdag den 22 oktober kl. 14.00, SPF Grödinge, Malmtorpsvägen 25 i Vårsta 
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Erbjudande från distriktet om vinterresa till Nerja, Spanien 

Ta kontakt med distriktet om du vill boka eller ha mera information om resan 

 

 

Hantverk- och datahjälp 

Onsdag den 23 oktober kl 10-12 är det åter dags att få support för såväl handarbetet 

som IT-problemen. Eller bara titta in på en kopp kaffe och lite snack 

 

Kontaktperson: Birgitta Herbst 08 530 254 82 / birgherb@outlook.com 
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Fredags-pub 

Månadens sista fredag, 25/10, innebär som vanligt att det är dags för fregads-pub 

igen! Drop-in kl 17-20. Titta in och prata bort en stund i glada vänners lag. Öl och vin, 

med eller utan alkohol, finns att köpa till självkostnadspris – och till detta en liten 

tallrik med ost, chark och kex. Birgitta, Gunilla, Mari-Ann, Sune och Leif hälsar er 

välkomna. 

 

Kontaktperson: Leif Åsberg, 070 671 10 24 

 

 

Bridge 

Måndagsbridgen ♠ ♥ ♦ ♣ 

Spel som vanligt på måndag från kl 09.30 -12.30 på Malmtorpsvägen 25.  
 
Gillar du kortspel? Nya spelare är varmt välkomna. Trevligt gäng och spel utan krav 
på att vara ”proffs”. Mejla Leif Ohlsén leifomikaela@hotmail.com eller ring Fred, tfn 
070 347 40 88 
 
 
 

 

Boule 

Onsdag den 23 oktober kl 09.00 i Björnkullahallen, Flemingsberg.  

 
Kontaktperson Ingemar Lindström 070 150 41 94, e-post: 
ingemargareta@tele2.se 
 

 

 

Bowling 

Torsdag den 24 oktober är det åter dags att rulla klot på det vanliga stället - 

Bowl4Joy, Bäckgårdsvägen 47 Vårby Gård. Gamla och nya bowlare hälsas hjärtligt 

välkomna. 

Kontaktperson Leif Åsberg 070 671 10 24 

 

 

mailto:leifomikaela@hotmail.com
mailto:ingemargareta@tele2.se
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Botkyrka Riksteaterförening informerar 

 

”SHANTI MED H” – vår nya standup-stjärna som både på scen och i TV-succén 

Parlamentet visat sig vara en av Sveriges bästa imitatörer! 

på Café Garbo, Tumba 

Torsdag den 24 oktober kl. 12.00 på Café Garbo, Tumba. 

Lunchteater, soppa serveras från kl. 11.30 

Pris 225 kr - kontaktperson Merike 073-939 21 50 

 

I ”NAKNA SOM FOSTER OCH GUDAR” får vi följa Karin Boyes sista dramatiska tid 

i livet, sedd genom hennes älskade Margot Hanels ögon. Ett gripande drama i 

skuggan av andra världskriget. Av DN utnämnd som en av Sveriges tio bästa 

föreställningar under 2019 

Onsdag den 30 oktober kl. 19.00 på Tumbascenen. 

Pris 250 kr - kontaktperson Merike 073-939 21 50 

 

Den 4 dec kl 12 kommer Håkan från Riksteatern till vår lokal på Malmtorpsvägen 

25 och informerar om vårens program. Kom, lyssna och köp eller beställ biljetter. 

På Riksteaterns hemsida www.riksteatern.se/botkyrka kan du läsa mer om dessa 

föreställningar samt om övriga kommande föreställningar inkl. de populära 

soppluncherna. 

 

 

 

 

http://www.riksteatern.se/botkyrka
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Tumbascenen, veckans filmer: 

Priset är 100 kr om inte annat anges. Cafébio innebär att fika ingår från kl 13 

 

DOWNTON ABBEY (Drama), tisdag den 22/10 kl 14.00. Cafébio 

 

 

Familjen Crawley, ägare till det edwardianska lantgodset Downton Abbey, blir 
överraskade av ett storslaget kungligt besök och får hantera utmaningarna som 
kommer med det. Nu återkommer de populära karaktärerna från den omtyckta serien 
Downton Abbey i en helt nyskapad film 

SUNSET, fredag den 25/10 kl 14.00 

En drömsk och vacker tidsresa.  Året är 1913, strax innan 

första världskrigets utbrott. 20-åriga Irisz Leiter anländer till 

Budapest efter att ha spenderat uppväxten på barnhem. Hon 

hoppas nu få anställning i den berömda hattaffär som ägdes 

av hennes hädangångna föräldrar, men istället körs hon 

bryskt iväg av den nya ägaren. Hon förstår inte varför. Snart 

söks hon upp av en okänd man som ställer besvärliga frågor 

om hennes far. Illa till mods börjar hon söka efter svar i sina 

föräldrars förflutna och konfronteras med en mörk hemlighet. 

2 tim. 22 min. 

 

 

JUDY (Drama/Musik), söndag den 27/10 kl 19.00 

 

Renée Zellweger som Judy Garland i filmen om den sista och 
turbulenta delen i stjärnans liv 
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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/spfseniorerna

-botkyrka/ 

 

 
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  
 

25 okt       Seminarium om Pensioner, ABF-huset 

 
Mer information hittar du på distriktets hemsida: 
 
www.spf.se/stockholmsdistriktet 

 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spfseniorerna-botkyrka/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spfseniorerna-botkyrka/
http://www.spf.se/stockholmsdistriktet

