
SPF SENIORERNA Rönnen i Piteå hade på måndagen samlats till medlemsmöte på Piteå Havsbad. Denna 
gång har man inte kunnat som tidigare, träffas på torsdagar. Det har samband med vissa lokaler disponeras 
av Migrationsverket. Dessa ändringar i rutinerna kring föreningens medlemsmöten, hade inte märkbart 
stört den goda stämningen. Ansvarsgrupp denna gång var Norrfjärden. Träffen öppnades av Sören 
Marklund, som hälsade alla välkomna – inte minst nytillkomna medlemmar. Sören fortsatte därefter med 
att utan ackompanjemang framföra Ronny Erikssons sång, ”Och snön den vräkte ner”.  
Ordförande informerade om föreningens kommande aktiviteter. Man planerar en Ärtsoppslunch i 
Ekologen, Gökotta på Kristi himmelsfärdsdag i Sjulsmarks-Långträsk och endagsresa till Skellefteå. Ingemar 
Nordström informerade om ”Den stora folkvandringen”, som i år förläggs till friluftsanläggningen Bågarna 
vid Saxofongatan i Öjebyn. Han påminde också om vikten av att behålla vinterdäcken på så länge det är 
vinterväglag. När det blir dags för sommardäck, skall man köpa nya gärna innan mönsterdjupet är så litet 
som 1,6 mm på den mest slitna delen. Sommarutflykt under juli och Köttsoppa i september 
Årets långresa, som ju skall vara inom landet, kommer troligtvis att sträcka sin något utom riket gräns, då 
det är planerat att flyga till Köpenhamn och därefter besöka en del sevärda platser först i Danmark och 
sedan i Skåne.  
Efter informationerna, var det dags för lunchbuffén och sedan intogs scenen av Staffan Lundström och 
Lars-Åke Aldrin. Ett artistpar som levererar högklassig musik och komik i en blandning som inte lämnar 
någon oberörd. Staffan svarade för den komiska delen med burleska visor om vedermödor på festplatsen i 
Sikfors och i timmerskogen. Lars Åke trollband publiken med bland annat ”Stad i ljus”. Utöver de vanliga 
lotterierna, såldes ett särskilt lotteri, där behållningen 2088 kr skickats till Radiohjälpens kampanj HUNGER. 
Efter lotteridragning tackade ordföranden ansvarsgrupp Norrfjärden, för det trevliga arrangemanget. 
Nästa gång man träffas under liknande former blir Vårmötet 15 maj. 

 

Insättningen till Radiohjälpen av behållningen från utlottningen av ”Livslust”-konsverken. 
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