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Som ni med dator läst har vi sedan föregående månadsbrev genomfört Boulespel den 20/9 tillsammans med 
SPF Bergnäset. Vår Gustaf Burström arrangerade detta friskvårdsprojekt som aktiverade ett tjugotal 
deltagare. Sven och Eila Pettersson arrangerade ett studiebesök vid Norrbottensteatern den 20/10 där mer än 
25 medlemmar deltog. Tack ni alla arrangörer. 
 
Vid månadsmötet den 28/9 informerade Kristin Jengvall och Ulla Jansson från Swedbank om räntor, 
inlösen av gamla sedlar, om köpa och sälja bostad och vad som är viktigt vid sådana affärer samt alternativ 
till banksparande. HRF:s Sten Sture Strandberg berättade om att ha tinnitus, hörapparat och 
problem med nedsatt hörsel samt vikten av att kunna läsa på läpparna för den hörselskadade. 
 
Den 9/10 höll Astrid Lindgren ett mycket intressant anförande om folktro både vad gäller Sverige och 
globalt. Vår kör Chorus Elina inledde cafémötet med sång och musik under ledning av Göran Lindgren samt 
efter Astrids föredrag. Kören spred glädje till allas belåtenhet. Nästan alla våra studiecirklar har kommit 
igång vilket känns glädjande och förhoppningsvis till medlemmarnas belåtenhet. 
 
Vid vår Pubafton den 14/10 underhöll välkände ”Dubbel-Erik” oss SPF-are. Han spelade och sjöng, pratade 
och spred glädje bland gästerna. Han avtackades av medlemmarna med en varm applåd och de flesta 
medlemmar framförde personliga tack till kvällens artist. I baren kunde du köpa kaffe med dopp, varmkorv 
med bröd, assiett med två tunnbrödsrullar och lite ölkorv. Till dryck serverades vin, starköl, folköl, lättsider 
och loka. 
 
Till vårt studiebesök vid Katolska Kyrkan torsdag den 5/11 skall anmälan så snart som 
möjligt ske till Eila eller Sven Petterson 070- 392 97 47 eller till e-mail                                        
s-pettersson@live.se. SPF Mjölkudden bjuder på kaffe. 
 
Vid månadsmötet den 2/11 kommer Läkare utan gränsers Smaileprojek, 
gomspaltsoperationer, att redovisas av personer som på plats besökt projektet. 
 
Vårt Café den 13/11 gästas av Luleå Gammelstads Manskör. Presentation onödig. 
 
Vid månadsmöte den 30/11 informerar pensionsmyndigheten om bostadstillägg, en rättighet. 
Vår representant i KPR Lars Forsell ger en dagslägesrapport och distriktet 
läkemedelsansvariga Karin Widman informerar om ålderism och läkemedel. 
 
Julbordet som även i år är på Scandic Hotell kommer att äga rum LÖRDAGEN DEN 12/12 
kl. 13.00 istället för utannonserade måndagen den 14/12. Detta beror på att vi, SPF 
Mjölkudden, kommer att gästas av NORRBOTTENS LUCIAN MED TÄRNOR. Kostnaden 
för Julbordet är liksom ifjol 189 kr/person. 
 
Glöm inte att rekrytera nya medlemmar. Vi bjuder på ett Julbord för varje ny medlem. 
Har du värvat fler än en kan du skänka bort en biljetten eller erhålla 189 kr. 
 
Kenth Nilsson 
 


