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Veckobrev nr 46 (18 – 24 november) 2019 
 

 
Ovan: Rekonstruktion av ”cybernetisk sköldpadda” 
ursprungligen från 1951, laddhuset till vänster är 
originalet. Paddan kan själv hitta in för laddning. 
En föregångare till våra självgående gräsklippare 
och dammsugare 
 
Till höger Eccerobot från 2009. Den realistiska 
mänskliga anatomin hade ett pris, med tiden fick 
prototypen stela leder och sned ryggrad samt vred 
skuldran ur led 
 
Nedan: Vi var 12 SPF:are som åkt till Tekniska 
museet för att se robotutställningen. Men kanske 
hade Sven-Oves tvillingbror också smugit sig in i gruppen?(foto: Stefan Sundin) 
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Veckans medlemsmöte: 

 

”Till Duvemåla Hage” 
Onsdagen den 20 november kl. 12.00. Plats: Bygdegården 

 

Johan Wennerstrand, skådespelare, 

musikalartist och trubadur framför sitt program 

”till Duvemåla hage”.                     

 
En berättelse om Kristina och Karl Oskar med 
de kända sångerna ur musikalen och med 
läsning ur Wilhelm Mobergs böcker. 
 
Entré: 70 kronor (betalas på plats, kontant eller 
Swish) 
 

 
Bil väntar på vändslingan i Vårsta kl 11.30–11.40 för den som vill ha skjuts till 

Bygdegården  

 

Söndagen 1 december besöker vi Skansens julmarknad 

 

Om du är intresserad ses vi vid Tumba station kl 11:00 för färd in till 

Stockholms central, därifrån tar vi buss eller spårvagn till Skansen. Man 

betalar själv 120 kronor vid huvudentrén där vi går upp till Bollnästorget 

där vi kan vandra mellan stånden och kanske hitta en och annan 

julklapp. 

 

Anmälan till Margareta Ståhlberg  

senast 29 november 

tel: 076-103 77 31 eller på e-post: 

margareta.stahlberg@telia.com 
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Jullunch Grödinge bygdegård 

onsdagen den 11 december kl.12.00 

 

Hej alla SPFare! 

Nu är det tid att anmäla sig till årets jullunch 

Som vanligt ses vi i Grödinge Bygdegård kl. 12.00 

där ett julbord står uppdukat. 

Priset 290 kronor inkluderar:  

Glögg och pepparkaka följt av julbuffé med lättöl, 

julmust eller vatten samt kaffe. 

 

Anmälan till Margareta Ståhlberg senast 29 november 

tel: 076-103 77 31 eller på e-post: margareta.stahlberg@telia.com 

Betalning sker helst på föreningens postgiro: 643971-5  

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen 

Det går att betala kontant på plats också 
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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 kl 09.00 i Björnkullahallen, Flemingsberg.  

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

 
 
Bowling 

 

Torsdag kl 10 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 

 

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/spf-seniorerna-botkyrka/ 

 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet  

 
Gå in på distriktets hemsida: www.spf.se/stockholmsdistriktet/ för att se vilka aktiviteter 

mm som erbjuds där 

 

mailto:leifomikaela@hotmail.com
mailto:ingemargareta@tele2.se
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-botkyrka/
http://www.spf.se/stockholmsdistriktet/
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Botkyrka Riksteaterförening informerar: 

Som SPF-medlem får du biljett till scenpasspris (det som anges nedan). 

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

föreställningar i höst inkl. barn- och familjeföreställningar, som bara kostar 50 kr.   

 

Torsdag den 21/11 klockan 19.00, Folkets Hus Hallunda. 

”Att bossa en bitch” – En färgsprakande musikalisk och komisk 

uppgörelse med William Shakespeares Så tuktas en argbigga. En 

humoristisk och revolterande romantisk komedi. 

Pris 200 kr – kontaktperson Merike 073-939 21 50 

 

Fredag den 22/11, kl. 18.00, Folkets Hus, Hallunda – Live på bio från 

Helsingfors Stadsteater.  

”Arga änkan – Vihainen Leski” – När maken dör, verkar alla se 

den 74-åriga änkan som en bräcklig åldring som borde förbereda sig för 

sin egen död. Men ingenting kunde vara mer fel! Med värme och humor 

skildrar ”Arga änkan” hur det är att vara en vital och fri kvinna 

Pris 200 kr – kontaktperson Merike 073-939 21 50. 

OBS! Text på svenska med stora bokstäver, lätt att förstå 

 

Den 4 december kl 13.00 kommer Håkan från Riksteatern till vår lokal på 

Malmtorpsvägen 25 och informerar om vårens program 2020.  

Kom, lyssna och beställ/köp (julklapp kanske?) biljetter. 

 

 

http://www.riksteatern.se/botkyrka

