
Sundbyber~ den 9 december 1965

Intendent Harry Lindgren
Sundbybergs ~)tads Friti<Jsn,~lnnd

da.Ravt!'f~en 128
S u n d b v b e r g
----------~-------~

Vi vill h,'jnned med de La att äss a i V,H' teaterkluLb seelan
VJrWe nitt, och (jet nu k ornrrd t till pen konflikt ne L'lan ;";
ena sidan 'l'e ddy ;3anclerrun, och ii andra sidan un de r-te cknade
me dLemmar , i'tnarmda klubb.

vi hyser stort Lrrt re s se för aJ'natc'Tteater ,:Il' vi anpel,:l;"'
na att f'or-t s ä t t a k lubbens ve r-ks anhe t , och vore tackSaT'i:lCl
för Ert bis n d till att [i)rbf'1ttra nu ri\danCle :f['lrh,fi Ll.ande n •

Följ ande personer, som ,:;r n.ed Lemmar- i Teaterklubben ,'jr
Ln t re s se r-adee av att förl:inrd sitt J1cdlimskaTJ under andra
förhZtllanden:

Staffan Carlsson, Per Alm, MarineIla ?olfart, Stefan Carlsson,
l1at's Fransson , Berit fn,'L'2r,,,, Hats dys t r-öm, .Ian Persson,
Inser Rolfart, Roland Wallej, Jan Cosh.

re; lj ande raed Lemmar- har av olika s k äL in te kon taktats:

Inf',I'id Jansson , Jan Ade c Le v , hans Kling, Beni ta Polfart ,
Bir:::.i tta Gyllerud, Annika E;trid,

de tre sistn~mnda p.s.a. kort medlemstid samt rinpa ~lder.

Följande personer har tidi::zdre tillhört vhr 'featerklubb, men
lchnnat densamma med an Le dndnv av ovannämnde mi.s s f ör-h/iL'l.ande n ,
och Jr intresserade av att Ater ansluta sir till v~r ensemble
efter pr-ö vn i.ng av den nuvarande Le dnLn.tens l::tr'plif'het:

C;unilla /\JHlersson, Lena ia;TlT:larstec1t ,':lizabcth Lil jober;'"
/\llCUl Be cks t r-öm , Tina Lcke Ls on , InF:cr'C'rc1 Tambert , Stephan
HnHJin, >Iats Ho Lrn , Cunde ca Huchk s.

Vi vore tacksamma att snarast f& till Ile atll ett personligt
s anunarrt r-ä ffan de med Lr, D)r att v i dar-e r:larf'öra vår- st,\:nd
punkt i detta tirende.

llö;:,'aktnini.·.f; fullt
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