
 





Tisdagar i Stuvstakyrkan

Mellanskogsvägen 1


Rörelse, gemenskap & inspiration 

Öppet för alla


Välkommen till

MåBra-verksamheten


Våren 2023


Foto: Kjäll Järvliden



Terminsstart tisdag 10 januari, därefter 
varje tisdag med terminsavslutning 30 maj.

MåBra-verksamheten finns till för alla 
oavsett fysisk status och förenings-
tillhörighet.


11.00  en timmes promenad i olika grupper	 

12.00  lätt gymnastik eller styrketräning med gummiband

12.15  nyttig och grön soppa med smörgåsar, kaffe och  
	     kaka. Priset är 50 kr kontant. 
13.00  jämna veckor (med några undantag) ett program  
	     enligt nedan. Udda veckor kan det bli något 
	     spontant insatt program.


Tisdag 10 januari - terminsstart  
Alice Tegners liv och visor. Berit Eriksson och Janne 
Arvidsson gitarrist i Stuvstakyrkans husband. 

Tisdag 24 januari 
Ukraina då och nu. Daniel Sundqvist sjuksköterska med 
stort intresse för Ukraina-frågor.       

Tisdagarna 7/2-14/3 (6 tisdagar)  
Nästan halva gänget kommer att deltaga i en datakurs (en 
trappa ned). Vi övriga fortsätter att samtala och fika. 


Tisdag 21 mars 
Vad har format mitt liv? Margareta Hedström politiker i 
Huddinge delar med sig.


10.40  du som önskar är välkommen till en liten stund av eftertanke och 
ljuständning i kyrksalen med någon av kyrkans pastorer.



Tisdag 4 april  
I huvudet på en bibliotekarie, Gerd Åkerlund delar minnen 
från sitt yrkesliv.


Tisdag 11 april 
Spelemän från Slagsta Gille underhåller. Räkna med sång 
och dans! 
Tisdag 25 april 
Vi lyssnar till vårens sång, Elisabeth Brander organist och 
körledare i Huddinge kyrka.

Tisdag 9 maj 
Den sköna vår är inne, med musik och sång för och med 
oss alla. Kitte Ström körledare i Stuvstakyrkan. 
Tisdag 30 maj - terminsavslutning 
Förskolan Stjärnorna sjunger in sommaren i kyrksalen.





MåBra arbetsgrupp 2023 
PRO		 Kerstin Bretton, Ingegerd Andrésen & Lill Danielsen

RPG		 Berit Eriksson & Mari-Anne Eriksson

SPF		 Anita Janeklev & Märtha Axman
Kyrkan	 Ove Sommar



MåBra är ett samarbete mellan pensionärsorganisationerna:


samt studieförbunden:


och Stuvstakyrkan


MåBra-verksamheten startades 2005 av Inger Hällgren.


Kontakter: 
Berit Eriksson	 	 070-404 85 45

Kyrkans expedition	 08-774 13 34



