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Vårens sista medlemsmöte höll föreningen på ”Verandan” på Piteå Stadshotell. Sonya Thelin Nilsson 
öppnade med att leda allsång. Först ett par bekanta vårvisor som finns i föreningens egna sångbok, 
och sedan stämsång tillsammans med publiken, ”alla fåglar kommit re´n”. Hon framförde tre svenska 
vårdikter: Dan Anderssons Vårkänning, Gabriel Jönssons Majlöv och Per Lagerkvists Nu löser solen 
sitt blonda hår. 
Efter den utsökta lunchbuffén, informerade Johan Boström, enhetschef för Studieförbundet 
Vuxenskolans kontor i Boden, Luleå och Piteå, om möjligheten för föreningar att få hjälp med 
studiecirklar, läsecirklar med mera. Studieförbundet kommer att få nya verksamhetslokaler på 
Furunäsvägen 102 B. 
Ordförande Lisbeth Lindmark informerade om SPF Seniorernas Sommarting i Sörbyn onsdag 18 juli. 
Ett ting med temat Hälsa och social samvaro. Det blir en dag med aktiviteter, föredrag, 
underhållning, god mat och möten med likasinnade från hela länet. Vi har etablerat ett samarbete 
med Häggen. Vi kan bland annat planera resor tillsammans så vi bättre kan fylla antalet platser och 
att resorna verkligen blir av. Häggen har en tvådagarsresa till Kiruna i slutet av augusti (28–29). Vi är 
välkomna att anmäla oss till den resan. Man övernattar på folkhögskolan i Kiruna. Priset för resan är 
3000 kr, man kan anmäla sig till Lisbeth. 
Bertil Berglund meddelade att kören Fyrklangen i sin avveckling kommer att åka till 
Västerbottensteatern föreställning Bröderna Lejonhjärta. Till den finns det ett antal biljetter och 
därmed möjlighet att deltaga. 
Inge Nilsson, som är ansvarig för Föreningens hemsida, informerade om GDPR 
(Dataskyddsförordningen). Det är EU:s ersättning för PUL (Personuppgiftslagen). Det betyder att 
varje bild eller videoupptagning, där man kan känna igen en viss person, betraktas som personuppgift 
och måste behandlas så att individens integritet inte kränks.    
Så var det dags för underhållning. Sigurd Granström underhöll med ett antal väl tillskruvade visor. 
Bland andra av Ruben Nilsson, Elias Sehlstedt och Evert Taube. Sigurd talar om pitemålets 
förträfflighet jämfört med svenska. En specialitet för pijtmåle är kortstavigheten. Det är den som gör 
att man kan spara in en tredjedel av tiden som man använder för att prata. Han lärde publiken att 
sjunga refrängen till Auld Lang Syne, en av de mest välkända sångerna i engelsktalande länderna  
på pijtmåle. 
Så känch e mostat, bli dö läiss  
hä gå et som dö vell  
män giv ett opp än fenche hopp  
ja no fräist vä nalta dell. 
Skrivtolkarna Petra, Maria och tolkelev Leonor från Regionens tolkcentral, tolkade till läsbar text allt 
som sades och sjöngs – även på pitemål med den äran. 
Efter lotteridragning, tackade ordförande Hortlaxgruppen för ett trevligt medlemsmöte och som 
vanligt avslutade man med Carl Antons Nu går sista visan. 
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