
    

 

 

 
      2018.04.25 
      Sid. 1/2 
 
  MÅNADSBREV APRIL 2018 
 
SPF Seniorerna Mjölkuddens slutspurt mot sommaruppehållet har börjat för nu återstår bra en 
månads aktiviteter kvar. Detta visar sig även i våra återstående programpunkter som Kommunens 
parker och trädgårdar den 2/5, vårliga tongångar med Kulturskolan den 18/5 och vår sillunch den 
28/5. Tänk, trädgården eller balkonglådorna blommar för fullt, sillen dukas fram medan sång och 
musik ljuder. Det är sommar! 
 
Vår medlem Kirsten Basma Ericsson vill att jag kompletterar föregående månadsbrevs reportage 
enligt följande ”Kirsten var 8 år när hon kom till fosterfamiljen i Norrbotten och efter åtta månader 
återvände hon hem till Norge där hon bodde från 9 års ålder tills dess hon fyllt 16 år. Hon flyttade 
sedan tillbaka till Norrbotten som hon förblivit trogen”. 
 
Vid vårt cafémöte den 13/4 var programpunkten ”musikalisk underhållning av paret Thorneus” 
som gästat oss tidigare. Repertoaren som innehöll många väl valda sånger och 
musikframträdanden återupplivade flera minnen hos publiken, både sentimentala som glädjefulla. 
Niklas inledde musikstunden med ”Afton på Solvik” av Andrew Walter. Därefter sjöng Mona 
välkända sånger medan Niklas både sjöng och spelade, ibland duett. De framförde bl.a. ”Du är det 
bästa jag vet”, ”All of me” medan Niklas  senare spelade ”Säkkijärven Polkka”. Den uppskattade 
musikstunden avslutades med tre extranummer och applåder. Ordförande framförde vårt varma 
tack till paret.                                 
Innan kaffe med dopp informerade reseansvarige Sven Petterson om aktuella resor och 
studiebesök. Slutligen tackade ordföranden medlemmarna som deltagit vid mötet. 
 
Månadsmötet den 5/2 kommer Mickel Öhman från Luleå Kommuns Parkförvaltning och berättar 
om Kommunens parker och trädgårdar. Parkavdelningens arbete och organisation, förberedelse 
inför sommaren, verksamheten under sommaren, planteringar mm och verksamheten under 
vintern. 
 
Cafémötet den 18/5 kommer Luleå Kulturskolas elever och lärare som bjuder oss på ”Vårliga 
tongångar”. En tradition. 
  
Första halvåret avslutas med vår traditionsenliga sillunch på Scandic Hotellden 28/5 kl. 13.30. 
Priset är 115 kr. Se bifogad bilaga. 
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Resor 
Vi genomför en resa till Finnmark och Kirkenäs i Nord Norge, Kvänernas land, 2-6 augusti. I 
resans pris ingår 4 övernattningar med halvpension, 2 luncher, 1 lunchpaket, Alta Museum, Slott 
i Vardö och guide under resan. Priset är 7 295 kr per/person i dubbelrum. Anmälan sker till 
Tapani Buss senast den 29/6 på info@tapanis.se eller på tel. 0922-129 55. 
 
Samarbetsgruppen för resor inom SPF Seniorerna, 5 föreningar inom Luleå Kommun, bjuder på 
följande resealternativ. 
 

 SPF Åkerbärets resa till Gallejaur och Hattmuseet i Glommersträsk den 14/6. 
 

 SPF Seniorerna i Norrbotten genomför ett sommarting i Sörbyn den 18/7 där alla         
SPF-föreningar i Norrbotten får deltaga. Det blir en heldag med aktiviteter och 
underhållning. Bland annat medverkar vår förbundsordförande Eva Eriksson och 
skådespelaren Sven Wolter. Arrangemanget, som pågår mellan 12.00-18.00, är gratis. 
Program och inbjudan kommer att skickas ut senare. 

 
Tänk på, att för varje medlem du värvar bjuder SPF Mjölkudden på vårt Julbord den 13/12, 
Luciadagen, på Scandic Hotell. Värde ca. 200 kr. Om du värvar fler medlemmar än en kan du 
bjuda någon medlem på Julbordet eller få pengar i motsvarande värde. Kom ihåg att den du 
värvat skall skriva in ditt namn på medlemsansökan och du måste anmäla ditt namn till 
matrikelansvariga Monica Gustafsson. 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
 
 
 


