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Handarbets- och DataCafé/   På onsdag den 5 april.

Välkomna till Malmtorpsvägen 25, varannan onsdag jämna veckor kl.10-12.
Vi träffas vidare onsdagar; 26/4, 10/5.
Vi handarbetar med det vi vill, kanske kan vi hjälpa varandra och räta ut något som 
inte fungerar.
Datahörnan kommer också att vara öppen under den här tiden och du kan få hjälp 
med data, platta och telefon av Stefan Sundlin, Sven-Ove Johansson och Tore 
Lindqvist.
Vi kommer att ta ut en liten avgift för nätuppkoppling.
Självklart kommer vi att fika, prata och umgås under tiden.
Kontaktperson: Birgitta Herbst 08-530 254 82 
E-post: birgherb@outlook.com

Bowling  

Vi fortsätter torsdag den 6 april 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 Leif 070-671 10 24.

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.
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Livsarkivet  och  Testamentsjuridik/ Torsdag den 6 april klockan 10.00

Dessa frågor, som man ofta inte kommer sig för att ta tag i, får vi information om av 
en representant från Isacssons begravningsbyrå.

Han kommer till vår lokal på Malmtorpsvägen 25 den 6 april kl 10.

Ta tillfället i akt och kom, men meddela Margareta Ståhlberg att du kommer.Ring 
08 530 252 43    eller   maila  margareta.stahlberg@telia.com

VÄLKOMNA

Aktiviteter  från  SPF Seniorerna Botkyrka

Tisdagar och nu den 4 april kan ni dansa. Motionsdans i Folkets Hus, Segersjö 
klockan 13.00 till 16.00 som vanligt.

Att göra själv

Botkyrka Teaterförening´s 3 sista föreställningar denna vår.

Söndag 2 april kl. 18.00 på Tumbascenen – ”Bra människor”. Pris 200 kr.

Onsdag 12 april kl. 19.00, Folkets Hus Hallunda – ”Stormen”. Pris 150 kr.

Onsdag 19 april kl. 19.00, på Tumbascenen – Özz Nûjen är Rikard III. Pris 200 
kr.

Utförligt program och mer info finns på www.botkyrka.riksteatern.se.

Beställ biljetter på 0771-477070 eller 0739744021.

Ett gemensamt projekt mellan SPF Seniorerna Botkyrka  och Grödinge

En vårlunch/vårbuffé den 30 maj klockan 12.00 i Folkets Hus Segersjö ett trevligt 
tillfälle att träffa våra vänner i Botkyrka, se utförlig information nedan.
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VÅRLUNCH/VÅRBUFÈ

Botkyrka och Grödinge SPF hälsar dig välkommen till Folkets Hus i Segersjö, Tumba klockan
12:00 tisdagen den 30 maj 2017.

Vi kommer att bjuda på lite av varje

Bland annat har vi bjudit in en trubadur
Vi kommer att ha lotteri med fina vinster
Vi kommer även att ha lite överraskningar

 Matjessill med Gräddfil och gräslök
 Senapssill och inlagd sill
 Gravad lax med hovmästarsås, färskpotatis
 Örtmarinerad kycklingfilé med mixad sallad
 Bröd och smör
 Kaffe och en kaka
 Mineralvatten och mellanöl ingår i priset som är 200 kronor per person

Givetvis har du möjlighet att välja på snaps alternativt vin till maten till ett självkostnadspris.

Din anmälan och inbetalning vill vi ha senast den 14 maj till postgiro 619573-9
Anmälan är bindande.
Ange också om du vill ha snaps, vitt vin eller rött vin vid anmälan

Anmälan gör du till Ingegerd Johansson, 070-4464806 alternativt via E-post till 
ingegerd.johansson41@bredband.net
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