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Som ni ser har vi redan fau mycket solsken under mars precis som jag ftirutspadde det skulle
bli i februaribrevet så passa på och njut av dagen men behåIl ytterklädema på. Vi vill så gärna
ser er på våra möten istälet ftir att ni ligger hemma ftirkylda.

Fredagen den 13/3 genomftirde vi seniorshopen med 75 medlemmar nåirvarande. Våra fina
SPF-mannekåinger visade vårens och sommarens mode på ett fiirtjiinstfullt saft. Klåiderna var
mönstrade, viilsittande och med mycket f;irg helt enligt dagens gällande mode. Cafeet
avslutades på sedvanligt sätt med gott kaffe med dopp serverad av vår nya duktiga
cafepersonal.

Rekrytering av nya medlemmar har börjat bra trots att många medlemmar låimnat oss pga
åldersskiil eller annan orsak. Vårt medlemsantal har inte minskat under 2015. Enbart under
januari och februari har l1 nya medlemmar tillkommit. Vi kommer under april att genomfrra
åinnu en rekryteringsträff med intresserade pensioniirer.

Vår lokal på Ängsgården äir nu helt fiirdigombyggd efter att jalusiväggen uppmonterades.

Pubafton harvi på Ängsgården den 2413k<L 18.00. Se bifogad bilagalatlisch.

OBS: Vårt månadsmöte den 30 mars kL 13.00 har vi på ringsgården. Ei Tunaskolqn,
Doktor Sven Siiderberg från Låikarhuset Hermelinen kommer ochpratar kring sjukvård
ftir äldre. Se bilaga" ftirrnanserbjudande fttr SPF Mjölkuddens medlemmar. Vår
medlem Björn Åberg kommer och informerar om anpassning av kök efter individuella
behov.

Teatern Drömspelet en modern klassiker i ny bearbetring med Sven Wolter i rollen som
drömrnaren på Norrbottensteatern. Premiiir 28 februåri. 25 biljetter har reserverats fiir oss till
den l5l4 kl. 13.00. Pris 230 kr Q6A kr). Platser rader 6 och 7. Biljetterna håimtas senast 1014.
Bokningsnumrner I 75 74088.

Teatern Avgörande Ögonblick siurna historier fran måinniskor i livet. l5 biljetter åir
reserverade frr oss, SPF Mjölkuddentill l2l3 kl. 13.00. Pris 150 kr (lS0 kr). Biljetterna
hämtas senast 613 päNorrbottensteatem. Bokningsnummer 17582885. Gratis buss men LLT
till och från teatem mot uppvisande av biljett. Frågor besvaras av teatem 0920-24 34 00.

Reseerbjudande: Se alla erbjudanden på bifogad kopia.

Vid vårt caf6möte dentTl4 underhåller dragspelsdrotfningen Görel Särs.
Vid månadsmötet den27l4 informerar konsumentvägledaren Johan Sundberg oss.

Kenth Nilsson
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Erbjudande till alla medlemmar i SPF Mjölkudden

Hermelinen tråining erbjuder l0o/a rabattpå ordinarie tråiningsavgift, 210 kr per

månad, och ingen anslutningsavgift, Vi betalar då som medlem 199 kr per

månad ör triiningskort på Hermelinen Z4.Totaltblir rabatten fiir dig som

medlem i SPF Mjölkudden 562 kr inklusive anmälningsavgift.

Dåir tråinar men sen när man vill dygnet runt. Fina omklädningsrum och bastu fiir
både damer och herrar. Köper man kort fir man hjälp med personligt program
om så önskas.

Gymmet är bemannatvardagar 16.30 till 19.30 om man vill teckna sig.

Således ännu ett mervärde ör oss som medlem.
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Luleå 2AL5-03-15

Äkerbäret, Nederluleå, Råneå, SPRF Luleå.

Anmölan till respektive förening, förutam Nostolgisko Tågresan direkt till Malmbanans vönner

Nostalgiska Tåeresan till Piteå 15.5 2015 anmätan titt Anna-Lena Kartsson tet. 0920-

250016

Betalas tillPg4287264 eller Bg 5217{019 redan anmälda 100 st max. 156 st. Anmälan 5gllast 12.4

Pris 500.- ingår lunch och kaffe, numrerade platser.

SPF Åkerhäret Åland 5-8 iuni 2015 Futlbokad

SPF Nederluleå Svensk Bysderna i Norra Tyskland 16-21Sept 2015 inställd

Pga för få anmälda. Återkommer eventuellt till hösten.

SPF Nederluleå Pizzadag i Gemträsk den 26iuni 2015 kl.u.00 tiltsammans med

Gemträsk byaförening samling vid bygdegården, information, visning av bagarstugan,
tipspromenad, pizzorna serveras med dryck och kaffe. Kostnad 1{X} kr/person. Max gråns 100
personer.Transport egen bil gärna samåkning. Vägvisare vid byagården i Smedsbyn kl. 10.30

SlF.Miölkuddens resa till Musikspel Kvsstid på Luppiobereet 15.7 2015 kt.10.00

regi Bengt Pohjanen medverkande bland andra sopranen Carina Stenberg.

Buss ordnas avgång Busstaionen vid Loet k1.7.30 vid Mjölkuddskyrkan kl. 7,40 vid behov stopp i
Råneå. lnträde kr 1.50.- betalas avvar orh en vid ankomst.

Lunch betälles på Butiken på landet Hulkoffgården med möjlighet att handta.

Kostnad:för Buss och lunch fiir SPF Mjölkuddens medlemmar kr 28t).-/person {bidrag från
föreningen kr 50.-l för övriga deltagare kr 33O.y'person

Apmälan senast 15y'5 som är bindande. För att buss skall kunna ordnas krävs minimun 40 deltagare

och max 50 st. Uppge telefonnummer och egen mailadress till Sven o Eila Pettercson tel. Oz0-
3929747,O76-773t377 eler mail till s-pettersson@live.se. Betalning erlägges kontant på bussen
medtag jämna pengar

Under planering: Bussresa lill Narrbyskär-llmeå med övernattning Augusti, Skörgårdstur Luleå

under sommaren, Besök pä Acusticun under våren.

Ring oss om Ni vill ha ytterliggare upplysning

MED vÄNtrcA HÄtsNtNGAR Eila och Sven

Aktuella resor inom resegruppen spF Mjötkudden, Bergnäset,
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