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Här kommer vårens sista månadsbrev och först i augusti kommer nästa brev till er. I brevet kommer vi 
att bifoga det mesta av höstens programverksamhet för andra halvåret. Många intressanta aktiviteter 
väntar. En nyhet är, att vid varje månadsmöte kommer vi som första pris att utlotta NordCarks stora 
charklåda (värde ca. 600 kr), naturligtvis kommer det att finnas fler fina priser. Då vår ekonomi kunnat 
förbättras har ni kanske märkt att vi redan börjat subventionera vissa aktiviteter som ex. vis. 
musikarrangemanget i Kulturens hus den 16/4 som var gratis för alla SPF-are i Luleå, musikresan till 
Luppioberget den 15/7 med 50 kr (anmälan senast 15 juni) och lunchkryssning till Hindersön den 1/7 
med 90 kr (anmälan senast 5 juni). Anmälan sker till Sven och Eila Pettersson 070-392 97 47 eller 
e-mail s-pettersson@live.se 
 

Vid månadsmötet den 27/4 informerade konsumentvägledaren Johan Sundberg om hur viktigt 
det är med avtal vid köp av tjänster och saker. Han berättade om det ”Tysta avtalet, ”det 
”Muntliga avtalet” och det ”Skriftliga avtalet”. Hans roande beskrivningar gav många skratt 
då han berättande att man bör vara på sin vakt när aggressiva telefonförsäljare vill sälja sina 
varor. Johans uppskattande föredrag avtackades med applåder och därefter informerade Karin 
Widman om en kommande studiecirkel i läkemedel. Mötesordförande Lars Forsell tackade 
vår webbmaster Jan-Erik Hedberg för hans mycket fina arbete med vår hemsida och 
uppmanade medlemmarna att mer aktivt ta del av sidan. Mötet avslutades med lotteridragning 
och kaffe med gott bröd.  
 
Kulturskolans vårliga besök, den 7/5, har blivit ett uppskattat inslag i SPF Mjölkuddens 
Caféprogram. En grupp elever och lärare framförde ett mycket varierat program som innehöll 
alltifrån kända låtar och visor till Schoberts ”Die Forelle”. Genom applåder och 
blomstercheckar avtackades gruppen med ett välkommen tillbaka. På sedvanligt sätt 
avslutades en trevlig afton med kaffe och dopp.  
 
Vid sista månadsmötet den 25/5 var programpunkterna först körsång av Chorus Elina under 
ledning av vår förutvarande körledare Mikael Jacobsson och sedan ett föredrag om Vin och 
Mat som ”ett riktigt proffs” Lars Nordström ansvarade för. Han informerade om 
munskänkarnas verksamhet både vad gäller utbildning, vinprovning och mat med vin. Vidare 
informerade Lars om höstens kommande studiecirkel i ”Vin och Mat”. Studiecirkeln är på 8-9 
träffar med låga kostnader. Efter ett flertal frågor i ämnet avslutades mötet med lotteri och 
sedvanligt kaffe med dopp.  
 

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. 
Årets sillunch äter vi på Scandic Hotell den 4 juni kl. 14.00. Priset är 105 kr. Sista 
anmälningsdag är 28 maj. Se bifogad bilaga.    
 

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. 
 

JAG ÖNSKAR ER ALLA EN SKÖN OCH FIN SOMMAR MED GOD MAT, 
GOD DRYCK OCH MED MYCKET SOLSKEN / Kenth Nilsson 
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ÅRETS SILLUNCH 
äter vi på Scandic Hotell torsdagen den 4 juni kl. 14.00. 

Meny: 

Löksill, senapssill, inlagd sill, matjessill 

Ägghalvor med räkor 

Inlagd strömmingsflundra 

Janssons frestelse 

Kokt potatis 

Bröd, smör och ost 

Kaffe och kaka 

Lättöl och vatten 

Starkdrycker: Heineken 33 cl   45:- 

Snaps Aalborg  19:-/cl 

Pris 105:- som betalas direkt till Scandic Hotell 

Anmälan senast den 28 maj till 

             Gunnel Blomberg  tel.  070-340 01 85,  

             blomberg.gunnel@hotmail.com 

Monica Gustafsson   tel.  070-541 02 80,    
monica.gustafsson6@comhem.se 


