
SPF SENIORERNA Rönnen i Piteå. 

Föreningens julfest hölls på Pite Havsbad, där man åter har fått tillgång till den sal som var 
avsedd att bli Sveriges första Casino. Så blev det ju aldrig, men är en utmärkt samlingslokal 
när man – som i det här fallet vill kunna samla cirka 140 personer och servera dem en 
julbuffé, som med råge motsvarade besökarnas förväntningar. Det började med att Björn 
Grahn hälsade alla välkomna och presenterade dagens program. För det musikaliska svarade 
sång- och musikgruppen Rubus under ledning av K G Aasa. Föreningens ”Nya 
Pensionärssången” sjöngs under ackompanjemang av musikerna, som sedan framförde ett 
program med kända julsånger innan det var dags för den efterlängtade lunchen. Efter den 
höll kyrkoherde Mats Björk en betraktelse under temat Julens Topp Tre. Han berättade om 
episoder från sin ungdomstid i Arvidsjaur och uppmanade publiken att tänka på vad 
begreppet Julens Topp Tre kan innebära för var och en.  
Christina och Roger Eriksson från service- och omsorgsföretaget ”Boende livet ut”, 
presenterade sin affärsidé. Den går ut på att tillhandahålla praktisk hjälp med vardagssysslor 
i hushållet och hemsjukvård som anpassas till individuellt behov. I andra delen av parets 
framförande redogjorde Christina för vad begreppen Demens och Alzheimers syndrom kan 
innebära. En instruktiv presentation av hur anhöriga berörs av sjukdomen och på vilket sätt 
man kan söka hjälp i en sådan situation kunde i viss mån ge svar på många frågor. 
Bertil Berglund efterlyste intresse för de studiecirklar som man i samverkan med 
Studieförbundet Vuxenskolan kan genomföra, till exempel 65+ i trafiken, svampkurs, 
konversationsengelska och hur man kan ha nytta och glädje av sin smartphone eller 
surfplatta. Han frågade även efter intresse för årets långresa. En gruppresa till Malaga med 
omgivningar och antingen 5 eller 9 dagars resa till Malta. 
I samband med eftermiddagskaffet genomfördes lotteridragning, varefter ordförande 
tackade ansvarsgrupp Öjebyn, deltagande aktörer och inte minst deltagande medlemmar för 
ett väl genomfört Julkalas. Han tillönskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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