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Månadsmöte 
 

Onsdagen 13 december klockan 12.00, är det dags för den 
sedvanliga jullunchen i Grödinge Bygdegård . 
För de som gjort en anmälan. 
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Bowling   

Vi närmar oss slutet på säsongen. Den 14 december kl.10.00 är sista gången vi 

bowlar det här året och då blir det lite extra runt bowlingen och vi avslutar med en 

lunch i bowlinghallen. Vi börjar med nya friska krafter efter helgerna och datum 

meddelas 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 

Nu och tills det våras igen spelar vi inomhus. Vi har bokade banor i Björnkullahallen, 

Flemingsberg. Spel tisdagar med samling kl. 9. Banorna är bokade fram till kl. 12.  

Här måste vi betala lite hyra. Nya spelare är välkomna att komma och prova gratis. 

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 

 

J U L K L A P P S T I P S  

ifrån Botkyrka Teaterförening. 

Den 25 januari kommer operasångaren Rickard Söderberg till Tumbascenen!  

Förslagsvis, är detta en perfekt julklapp! Pris 250 kr.  

På Botkyrka Teaterförenings hemsida finns all information om kommande 

föreställningar. 

M v hälsning  

Merike, 0739392150, biljettombud för SPF Grödinge, som ger det lägre priset. 

Biljetterna kommer hem till dig med faktura. 
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 Erbjudande När det kommer till kritan på 
Dramaten  
Vad är poängen med livet om dess enda mål är att vi en gång ska dö? På 
vilken spelplats utspelar sig egentligen våra liv? Är vi på en brottsplats, 
uppslukade av en valfisk eller på en teaterscen i världen? Och hur slutar 
egentligen våra livsberättelser, med ett åsknedslag eller en suck?  
Andreas T Olsson, som fick sitt genombrott med Sufflören, framför nu denna 
nyskrivna monolog av Niklas Rådström som med humor, poesi och ett lekfullt 
allvar kretsar kring livets enda riktigt avgörande fråga: vad är egentligen 
meningen med allt?  
Du betalar bara 200 kr per biljett (ord.pris 370 kr). Boka biljetter senast den 20 
december genom att klicka på länken: https://goo.gl/YKcMtg Erbjudandet gäller i 

mån av plats.  
Regi Stefan Metz  
Scenografi och kostym Magdalena Åberg 

Se också bilaga 

 dramaten.se 

 

rån 4295:– 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

Stockholm november 2017  

 

Till dig som är senior och spelar schack  

 

Kom och spela schack med oss 

på dagtid 

på Schacksalongerna och på Rio 

 

 Vi har aktiviteter måndag till fredag, fem dagar i veckan. Ett omväxlande program 
med  

 lättsamt schack på måndagar och fredagar på Rio  

 svala årstider i trivsam, ljus och öppen lokal  

 annars under parasollen i trädgården  

 träning och undervisning på tisdagar  

 turneringar i Bergergrupper på onsdagar  

 Schweizerturnering på torsdagar  

 vi arrangerar öppna Stockholmsmästerskapet för seniorer  

 snabbschacktävlingar  

 simultaner mot kända mästare när tillfälle ges  

 utbyte med seniorklubbarna i Göteborg och Uppsala  
 
Verksamheten 2018 börjar i vecka 2 med anmälan till schacktävlingarna och 
turneringarna den 10 och 11 januari. Veckan därpå mjukar vi upp oss med en 
blixtturnering den 17-18 jan. I vecka 4 börjar tävlingarna. Anmälan till aktiviteter på 
tisdagar den 16 januari. Mån- och fredagar är det året runt drop in på Rio, 
Sandhamnsgatan 4.  
Vi hälsar dig varmt välkommen till Seniorschack Stockholm och vi är övertygade om 
att du kommer att trivas i vårt sällskap.  
Mer information om klubben, namn på kontaktpersoner och adresserna till 
Stockholms schacksalonger och Rio hittar du på www.seniorschackstockholm.se. 
 

http://www.seniorschackstockholm.se/


 
 

 

 

 
 

 Interiör från Rio 

 
 

 Du är alltid välkommen att närsomhelst besöka oss på Stockholms schacksalonger, 
Ringvägen 9C eller på Rio, Sandhamnsgatan 4 
 
 
 
 Bästa hälsningar  
Styrelsen i Seniorschack Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 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

