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Studiecirkel  / OBS!!! bara 2 platser kvar anmäl dig omgående.

TVÅ PLATSER KVAR

“Försök inte lura mig”.

En cirkel om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier.

Onsdagar 25/1, 1/2, 8/2. 

Kl. 10-12

I lokalen på Malmtorpsvägen 25

Om du vill vara med anmäl dig till

Berit Åsberg 

Tel: 08 530 256 27 E-post: berit.asberg@telia.com

 

mailto:berit.asberg@telia.com


Rese- och utflyktsprogram

Det finns fortfarande möjlighet att följa med på utflykten till fjärilshuset 
eftersom vi går utan guide ring eller E-posta.

Måndag 23 januari 2017 kl.12.00
Fjärilshuset Haga Ocean - en tropisk regnskog i Stockholm.
På Fjärilshuset kan du njuta av känslan att vandra bland hundratals fritt flygande 
fjärilar, längre in möter den tropiska djungeln havet. I Haga Ocean simmar bl.a. stora 
revhajar. Välkommen in i värmen! (25-30 grader).
Vi går på egen hand för att se och upptäcka det vi vill. Butik och café finns.
Vi ses vid Tumba station kl.10.50 för gemensam färd till Stockholm Central, T-bana 
till Odenplan, buss 515 till Haga Norra. Följ sen skyltarna till Fjärilshuset. Enligt 
uppgift tar det ung. 5 minuter att gå.
Inträde 110: -/person för pensionär.
Anmälan tel. 08-530 315 03
E-post: gertrud.edvardsson@gmail.com

Fredags-Pub

Pubkvällarna kommer att fortsätta under våren efter 7 lyckade försök.
Vi möts i lokalen på Malmtorpsvägen 25 fredagar 27/1, 24/2, 31/3, och 28/4.
Öl och vin med och utan alkohol till självkostnadspris finns att köpa.
Kom när ni vill under öppet-tiden 17.00 -20.00 
Vi finns där för er. Välkomna!! Leif, Mari-Ann och Birgitta
Kontaktperson Leif Åsberg 08-530 256 27, 070 671 10 24 eller leif.asberg@telia.com

Bowling 

Vi fortsätter torsdag den 26 januari kl. 10.00 på Bowl4Joy i Vårby, och jag hoppas 
att vi får några nya kamrater som kommer och vill bowla och ha trevligt med oss. 
Man behöver inte ha förkunskaper för att börja.

Har ni några frågor går det bra att ringa till mig 070-671 10 24.
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 Boule

Vi har bokade banor i Björnkullahallen, Flemingsberg. Spel som tidigare 
Tisdagar  med samling kl. 09.00. Banorna är bokade fram till kl. 12. Här måste vi 
betala lite hyra, men nya spelare får testspela gratis. Välkomna.

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-1504194  E-post: 
ingemargareta@tele2.se 

Föreningen har 5 omgångar. bouleklot. Dessa får lånas gratis. Vill du låna klot, 
kontakta Berit Åsberg.

Även i år har vi fått en inbjudan att deltaga i Viking Line Trophy, en 2-dagars 
bouletävling på Åland 29-30 maj, där medlemmar från både SPF och PRO är med 
och tävlar. Vi från Grödinge har haft fina framgångar tidigare år men framför allt har 
vi sett det som en trevlig resa/utflykt. Om man anmäler sig nu under januari får man 
boka-tidigt-rabatt (100kr). Se i övrigt bilagan. Anmäl intresse till Ingemar, så får vi se 
om vi får ihop något/några lag.

Se bilaga

Att göra själv

Bioträffen våren 2017
Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba

Fredag den 27 januari 2017 kl. 14.00
Mustang
Fem föräldralösa tonårssystrar bor tillsammans med sin mormor och morbror i en 
liten by vid Svarta Havets kust. Skolan har precis slutat och tjejerna är glada och 
förväntansfulla inför det stundande sommarlovet, och på vägen hem från 
skolavslutningen skrattar och skojar de med några killar från byn. Men vad de ser 
som en oskyldig lek, tolkar andra som osedlighet. Ryktet sprids snabbt i den lilla byn,
och när de kommer hem möts de av en bister mormor, som är orolig för att deras 
värde på äktenskapsmarknaden ska ha tagit skada. Historien växer till oanade 
proportioner och snart börjar systrarnas frihet kringskäras allt mer. Deras hem blir 
som ett fängelse, men upproret bubblar under ytan hos systerskaran som är allt 
annat än timid. 1 tim. 37 min.

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.com
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