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Månadsmöte 

Onsdagen den 19 april kl.12.00 Månadsmöte i Grödinge bygdegård  
Stockholms offentliga konst från 1700-talet till nutid. 
Marie Andersson, konstvetare och auktoriserad Stockholmsguide. 
Berättar i ord och bild om kända och mindre kända konstverk i den offentliga miljön. 
Entré kronor 70: - kronor 
    

  
Marie Andersson 

Fil kand konstvetenskap 

E-post: konstguide@gmail.com 

Tel: 0708-18 44 07 

Jag är auktoriserad Stockholmsguide sedan 1993 och arbetar idag som konstguide och 

konstkonsult på frilansbasis. Sedan några år tillbaka ansvarar jag för SL:s publika program 

med konstvisningar i tunnelbanan, samt skriver texter om tunnelbanans konst till skyltar, 

publikationer och webben. 

Jag bidrar även med texter till Åmells utställningskataloger, framför allt vad det gäller 1900-

talets svenska konst. Jag har arbetat som intendent pedagogik på Grafikens Hus och 

ansvarat för program- och visningsverksamhet där. Sedan flera år anlitas jag av Liljevalchs 

konsthall samt av Sven-Harrys konstmuseum för visningar av konsthallens utställningar och 

av museet. 

Min specialitet är den offentliga konsten i allmänhet men med särskild inriktning på 

tunnelbanan. 
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Vårlunch Hagberg 

 

Nu är det dags för den traditionella vårlunchen på Hagaberg 

Onsdag den 17 maj klockan 13.00  
Plats: Hagaberg, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje 
 
OBS! Vårlunchen på Hagaberg är SPF Seniorerna Grödinges vårlunch och ersätts 

inte av vårlunchen tillsammans med SPF Seniorerna Botkyrka.  

 

I sommarbuffén ingår bland annat följande: 
 
Kulpotatis, gravad lax m hovmästarsås, kyckling m soltorkad tomat, sommar- och 
bulgursallad, bröd & ost, dessert, loka/lättöl och kaffe. 
 Viss reservation för ändringar i menyn kan förekomma för att förnya den en aning.  
 
Möjlighet att beställa vin & starköl finns på plats och betalas av var och en i samband 
med beställning. 
 
Priset är 225:- kronor/person som sätts in på PG 643971-5, ange namn som referens 
Beloppet önskar vi insatt senast den 8 maj 
 
Anmälan senast den 7 maj till Margareta Ståhlberg 
Telefon:  08-53025243 
E-post :margareta.stahlberg@telia.com 
 
Önskar ni hjälp med transport ange detta när ni anmäler er 
 
Välkomna 
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Bowling   

Vi fortsätter torsdag den 20 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. 

 
Stavgång 
 
Nu startar vi upp stavgången efter vinteruppehållet. 
Vi fortsätter som tidigare tisdagar och torsdagar kl. 10.00 med samling vid Brosjöns 
parkering. 
Ni som vill komma ut och röra på er, få en pratstund och frisk luft träffas här och går 
spåret tillsammans. Har ni tid och lust kan ni fortsätta ner till Mötesplatsen Grödinge 
för kaffe och smörgås. 
Kontaktperson: Mari-Ann Ståhl 070-5752731 
 

 

Att göra själv 

Botkyrka Teaterförening´s sista föreställning denna vår. 

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. 
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Aktiviteter  från  SPF Seniorerna Botkyrka 
 
Tisdagar och nu den 18 april kan ni dansa. Motionsdans i Folkets Hus, Segersjö 

klockan 13.00 till 16.00 som vanligt. 

DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER 

Drottningholms slottsteater är 250 år gammal och är fortfarande i bruk med mycket 
av originalmaskinerna. Unik teater i världen. 
 
Vill Du följa med på en guidad tur? 
 
När: Onsdagen den 19 april 2017 
Tid: Klockan 13.00 
Pris: 80 kronor per person 
Resväg: Med bil till Drottningholms slott 
                    Med pendeltåg/tunnelbana till Brommaplan, därefter buss tillSlottet 
 
Anmälan: Ingegerd Johansson, 070 446 48 06 
 Mail: ingegerd.johansson41@bredband.net 

Samåkning: Tag kontakt med Ingegerd för eventuell samåkning eller för gemensam  
                     avfärd från Tumba .    
 

 

                                               En av teaterns masker 

 
 
 
 

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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