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Sommaren t.o.m juli blev kanske inte vad vi hade förväntat oss, mycket sol och lite regn, men ack vad vi 

bedrog oss. Som ni alla vet blev det tvärt om. Men som det ser ut kommer det fina vädret i augusti så vi 

får säga ”det bästa sparar vi till sist”.  Men visst är det trevligt att vi nu startar höstens aktiviteter inom 

SPF Seniorerna Mjölkudden med som vanligt många aktiviteter.   

Vår reseverksamhet har under 2015 tagit fart under Sven och Eila Petterssons ledning vilket gläder oss 

alla. Förutom tidigare resereportage i våra månandsbrev har under juli ytterligare två resor genomförts. 

Dessa resor var musikresan till Luppioberget den 15/7 och lunchkryssningen till Hindersön 1/7 vilka 

uppskattades mycket. Se bifogad reserapport skriven av paret Pettersson. Förutom ovannämnda 

genomförde vi vår traditionella sillunch med god mat, sång och lotteridragning den 4 juni på Scandic 

Hotell. Efter lotteridragning, första pris var Nordcharks stora charklåda, och avtackning av 

serveringspersonalen tackade ordförande gästerna för första halvåret och önskade deltagarna en trevlig 

sommar. 

Måndagen den 31/8 kl. 13.00 träffas vi för vår första aktivitet, surströmmingslunch, på 

Mjölkuddsgården, se bifogad annons, och fredag den 11/9 kl. 13.00 är vi tillbaka på Ängsgården för 

Seniorshopen.                      

Höstens studiecirklar kommer att startas tidigast den 15/9, vi återkommer inom kort. 

Operan Trubaduren av Verdi kommer den 3/10 kl.19.00 att sändas live från Metropolitan på storbild på 

Folkets Hus i Boden.  

Vår reseverksamhet presenteras löpande genom månadsbrev eller separata e-postutskick. Detsamma 

gäller även för musikaliska arrangemang, teatrar och andra event som vi planerar att besöka. Det är 

viktigt att ni håller er a jour vad gäller programverksamhet, studiecirklar och våra andra aktiviteter. Vi 

kommer inom den närmaste tiden att skicka ut hela vår planering för hösten även om vissa justringar 

kan komma att ske. 

För att stimulera till en ökning av vårt medlemsantal erhåller ni i bonus kommande december vårt 

Julbord helt gratis för varje medlem som ni värvar till vår förening, SPF Mjölkudden, under tiden 11/5 

t.o.m 30/11. Värvar ni flera medlemmar får ni fler gratisbiljetter som ni kan ge bort eller få 

motsvarande värde i pengar. Information om namn på blivande/ny medlem lämnas till vår 

matrikelansvariga Monica Gustafsson på tel: 070-541 02 80 eller 0920-20 10 20. 

Kenth Nilsson 

 

 

 


