
Med sorg i hjärtat så måste jag konstatera att vårt nya medlemssystem inte är att lita 
på. I går kväll skickade jag ett meddelande till er alla men det är har än inte kommit 
fram så jag måste använda det gamla systemet igen. Det innebär att kanske får ni 
meddelandet igen när det andra systemet tillfrisknat och några av er kommer att få 
det i 3 upplagor. FÖRLÅT. 

Vad ville jag er – jo. 

Ni har sett i Saltsjöbladet att Li Pamp som hade en uppskattad föreläsning på 
Grunewaldsvillan för litet sedan men där tog biljetterna slut så nu upprepas hennes 

Li Pamp kåserar om sitt liv med antikt. 

På Sweet&Pure den 4 maj kl 1800. Pris 195:- och då får man vin/öl eller vatten och 
en smörgås med räkor eller tonfisk och kaffe och kaka. 

SPF har reserverat 15 biljetter – gå in på Sweet&Pure och köp en biljett – hänvisa till 
SPF eller ring Ammi 717 40 00 och reservera en tills ni hinner in. Man skall berätta 
vilken dryck man vill ha och om man vill ha räkor eller tonfisk. Ammi glömde dock att 
säga hur länge reserverandet gäller ifall det skulle bli fullt innan de 15 är fulla så 
häng på. 

OBS vi har vanlig PUB dagen innan kl 1630 på Sweet@Pure så glöm inte det – ena 
dagen bara prat och trevligt som vi hade sist och nästa så får vi lära oss något. Till 
PUBen är det dock ingen anmälan – bara komma! 

Övrigt som vi har är ju 6 april kl 1930 på Syrenen – Musikkväll med frågesport.  Det 
hoppas jag blir en höjdare men tacksam om ni anmäler i tid. 

Vi var tyvärr tvungna att ställa in försäkringsdagen nu på tisdag pga för få anmälda. 

Den 26 april har vi sedan vinprovarklubben också och där är det 20 max så då gäller 
det att vara ute i tid. 

För alla golfintresserade vill jag sedan berätta att Saltsjöbaden ordnar SPF 
Seniorernas distriktsmästerskap den 22 sept i år – hoppas att det blir många som 
kommer och spelar och gärna vänner som hejar. Jag behöver litet hjälp också – 
gärna från några som inte tänker spela och som kan agera mottagningskommitté 
eftersom vi startar olika tider.  Gott om tid till dess dock! 

Med vänlig hälsning 

Ingegerd Thorngren 

August Plyms väg 12 

13333 Saltsjöbaden 

070/7170616 

 


