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Jag hoppas att Jul- och Nyårsdagarna har känts avkopplande och att ni fått god mat och dryck.  
Detta medför förhoppningsvis att ni nu längtar tillbaka till SPF:s Mjölkuddens alla kommande 
aktiviteter. Vi har mycket att erbjuda för första halvåret 2015 och nytt är bl.a. en studiecirkel i 
”släktforsning” och en studiecirkel i ”passion för livet”. För att underlätta vårt arbete i  
kontakterna med Vuxenskolan, av vilken vi får studiecirkelbidrag, kommer anmälan om 
deltagande i de flesta studiecirklarna att ske till Vuxenskolan i Luleå. Detta framgår på 
bilagan ”Program för studiecirklar” våren 2015. 
 
År 2015 inleds med Café fredag den 16 januari kl. 13.00 på Ängsgården.                 
Monica Tellströms orkester, trio, står för underhållningen. Det är en välkänd orkester som 
även spelar utomlands med bred repertoar och vars specialitet är jazz. Monica är en välkänd 
jazzsångerska. 
 
Vårt första månadsmöte sker den 26 januari kl. 13.00 på Ängsgården. OBS lokal! 
Birgitta Groth från Röda Korset i Luleå kommer att informera om deras verksamhet och 
personal från Hermelinen Träning föreläser kring träning, hälsa och hur vi lär oss att 
förebygga benskörhet. Se bifogad bilaga. 
 
Februari månads café sker fredagen den 13/2 kl. 13.00 på Ängsgården.                 
”Dubbel-Eric” som är en mycket uppskattad underhållare roar oss. Vi hoppas vi kommer att 
få en trivsam eftermiddag tillsammans. 
 
Mån den 23 februari kl. 13.00 har vi vår Årsstämma och då är vi tillbaka på 
Tunaskolan. 
Förutom parentation, den ekonomiska redovisningen och val av funktionärer mm kommer vår 
kör  Chorus Elina att underhålla oss. 
 
Vi planerar att under 2015 genomföra fyra styck inbjudningsträffar för ”blivande” 
medlemmar i försök att ytterligare öka vår medlemsrekrytering och vi kommer under året att 
satsa på ett ökat utbud av resor och studiebesök. Detta gäller lokalt som regional men även 
resor till utlandet. 
 
Vi bifogar förutom program för studiecirklar och bilaga från Hermelinen Träning även 
program för månadsmöten, kaféer och pub, program för friskvård och kulturaktiviteter. Där 
uppgifter saknas i några av våra program kommer vi att informera er snart vi fått klara besked. 
 
Jag hoppas vi i SPF Mjölkudden kommer att få ett trevligt och givande 2015 med många nya 
medlemmar. 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson   


