
Hej alla SPFare 

Först – tack för förnyat förtroende att leda er förening! Det var ett trevligt möte med fullt hus i 

Grönskär på Grand hotel – det verkar som ni trivs på Grand. Det är så roligt att så många 

kommer på årsmötena. Jag hoppas att vi får lika många eller fler till vårt 40 årsfirande i höst 

men också på våra andra programpunkter även om vi pga lokaler inte kan ta emot mer än ca 

50-60 på dessa.  

Torsdagen den 23 februari – dvs nästa vecka så träffas vi på Sweet&Pure för samtalsträff och 

vi tänkte då diskutera de ämnen som är aktuella i vårt seniorråd och bland annat så togs det ju 

i går upp hur man hanterar det som gått litet snett på Sjötäppan så att vi åter får ett utmärkt 

äldreboende där.  

Sedan har vi ju ett par teaterbesök men den 6 mars så kan vi se Stadsteatern bakom kulisserna 

– obs där finns det bara 20 platser så det gäller att anmäla sig i tid till detta. Mer info se i 

programmet eller hemsidan. 

Den 15 mars kl 1630 så prövar vi PUB på Sweet&Pure – hoppas det slår väl ut och at vi är 

många som ses där!!!   

Sedan här nedan från vår samarbetspartner – bokhandlaren – redan i morgon är det !!! 

Påminnelse!! 

Nu på lördag 18 februari kommer förre försvarsministern Sten Tolgfors till bokhandeln och 

berättar om sin bok - SVERIGE I NATO. Det är ju en bok som ligger i tiden, så ta er tid och 

kom och lyssna. Som vanligt håller vi till på biblioteket.  

Den 4 mars kommer Joakim Muschött och pratar om att Bejaka sin rädsla och att våga mera. 

Hur får man mod att göra det man vill med sitt liv. Detta kommer att bli en mycket nyttig 

stund för många av oss.  

11 mars kommer TV-profilen Marianne Rundström och talar om sin bok Passé, de ofrivilliga 

pensionärerna. Om åldersdiskrimineringen i vårt samhälle, där människor som har många 

produktiva år framför sig ofrivilligt blir passé.  

Som vanligt är alla evenemang tillsammans med biblioteket lördagar kl.15 

 

Hoppas vi ses 

Annika 

Bokhandlare 

Saltsjöbadens Bokhandel 

 


