
Hej alla glada! 

 

Nu har jag avgått som ordförande men kommer att vara vice ordförande till nästa årsmöte som 

blir i mitten av februari 2019 men än har jag inte hunnit lära upp vår nya jättebra ordförande i 

hur man bemästrar vårt medlemssystem så jag skriver detta mail också för att få er att komma 

igång med tankarna inför hösten. 

 

Först : Seniorgympan drar igång igen måndagen den 3 september och torsdagen den 6 

september och fortsätter sedan varje måndag och torsdag mellan 10-11 i den sk 

danspaviljongen vid IP - nya och gamla gympare är välkomna och klippkort löses på plats. 

 

Sedan golfcirkeln har ett antal seniortävlingar kvar i höst och alla som anmält sig till 

Evahyden@hotmail.se får regelbundet uppdateringar om dessa. Vi har även 

SPFdistriktmästerskap på Nacka i år så välkomna. 

 

Ni springer väl och letar stolpar i satsningen 'Friskare Nacka' nu när värmen är mer 

promenadvänlig? Den 7 nov så är det prisutdelning och saknar ni karta så maila 

ingegerd@thorngren.eu så fixar vi. 

 

Och  

 

Onsdagen den 5 september - då SL kortet har börjat gälla igen på Vaxholmsbolaget så ordnar 

vi en trevlig utflykt till Vaxholm. 

Vi tar tåget kl 8.16 från Saltsjöbaden, sätter oss i första vagnen, promenerar från Henriksdal 

ned till pendelbåten Sjövägen 80 från Saltsjökvarn (5 min promenad) till stan där vi tar 

Vaxholmsbåten till Vaxholm som går kl 1000 utanför Grand hotel. Båten är framme kl 1120 

och då kan vi äta lunch och titta på olika saker. Hem kan man antingen ta båten 15.45 eller 

buss till Östra station och så vidare. Ytterligare info och anmälan till Ingrid Odén 073-

9492126. Ett trevligt sätt att ta sig in till stan för er som inte upptäckt denna vägen också! 

 

Skaldjurskryssningen som sedan följer är tyvärr inte möjlig att anmäla sig till längre - vi var 

tvungna att släppa resterande hytter som vi reserverat. 

 

Den 19 september har vi föredragning om depressioner på äldre dagar av mycket erfaren 

sjuksköterska. Anmälan till saltisspf@gmail.com 

 

Den 3 oktober sedan En utrikeskorrespondents vardag, Bo Karlefors kåserar. 

 

Vi återkommer med detaljer senare men anmäl gärna tidigt till SALTISSPF@GMAIL.com 

till alla intressanta saker vi gör för då kan vi planera rätt. 

 

MÅ VÄL 

 

Ingegerd Thorngren, v ordf      
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