
Hej mina trevliga medlemmar i SPF Seniorerna Saltsjöbaden! 

 

Sitter och tittar ut över en soldränkt och spegelblank Baggensfjärd. Helt underbart. Men jag 

har massor av trevligheter och litet upplysningar att erbjuda nu. 

 

1. Vi håller på att planera för fullt för vårens program - efter 40 års jubileet så var vi tvungna 

att pausa litet men vi fick en fin uppföljning av ett utmärkt föredrag om ev hjärtproblem och 

vad man kunde göra åt det i onsdags. Men inför våren - några bra tips mottas men viktigast av 

allt - på årsmötet väljs ny styrelse och vi behöver friskt blod! Snälla vi har jättetrevligt men vi 

måste dela på jobbet för att vi skall kunna hålla på så MYCKET tacksam för nomineringar. 

annmari.hjorth@gmail.com alt 0704-794 404 TACK! Vi söker också en ny som är ansvarig 

för bridgen på Berget på måndagar. 

 

2. Vi ses väl nu på fredag den 10 nov kl 1630 på Sweet@Pure för en PUB träff? Fredagsmys 

för vuxna behövs. Sedan har vi i november underhållning på Parken den 16 november kl 1930 

och praktiskt konsumentkunskap den 22 nov kl 1300 på parken och till slut Föredrag om 

Churchill på Berget den 30 nov kl 1400 - tacksam om ni anmäler er i tid så vi kan planera 

allt!! saltisspf@gmail.com är det bästa sättet! 

 

3. Vår samarbetspartner Annika på Bokhandeln ordnar också massor se bara nedan och skriv 

upp i almanackan så att ni inte glömmer!  

    LÖRDAGEN DEN 18 november melodifestivalgeneralen Christer Björkman och 

deckarförfattaren Martin Österdahl kommer och för att vi skall komma i rätt stämning så 

bjuder vår egen ICA-PER oss på litet godsaker medan vi lyssnar. 

    LÖRDAGEN DEN 25 november kommer en hett efterlängtad person JAN 

MÅRTENSSON 

    LÖRDAGEN den 9 december avslutar Annika terminen med en riktig godbit inför julbaket. 

Stjärnbagaren Daniel Lindeberg som bytte Michelinstjärnkrog mot ett bageri i Nacka. har 

skrivit en bok   BULLAR så vi kommer att få goda råd när vi behöver och dessutom kommer 

Ammi på Sweet@Pure att sälja kaffe och bullar från Daniels bageri.  

 

ALLA FÖREDRAG I BIBLIOTEKET KL 1500!! Välkomna.  

Vill avsluta med att Annika som vanligt kommer till vårt Luciafirande på Syrenen och bjuder 

på kaffe och lussekatter och pratar om böcker vi skall köpa till jul som vi som är där dessutom 

får rabatt på. Men för att få plats på Luciafirandet gäller det att boka plats i tid.    

 

   Hoppas vi ses snart igen!   

 

Mvh  

Ingegerd Thorngren,  

ordförande 

ingegerd@thorngren.eu 
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