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  MÅNADSBREV JANUARI MÅNAD 2018 
 
Ett nytt år har just börjat och snart är det dags att genomföra vårt årsmöte i Mjölkuddsgården 
mitt emot Mjölkuddskyrkan men innan dess har vi vårt första månadsmöte måndag den 29/1. Det 
framgår av vårt tidigare utskick av programverksamheten för första halvåret. Vi bifogar ett 
korrigerat programblad för första halvåret 2018 som bilaga. Programpunkten ”En livsresa……….” 
har flyttats från Caféer till Månadsmöten. 
 
För vårt kommande årsmöte den 19/2 2018 kl. 13.00 bifogar vi i detta månadsbrev kallelsen till 
årsmötet och övriga årsmöteshandlingar enligt gällande stadgar. I december 2017-års månadsbrev 
informerade vi för första gången om 2018-års kommande årsmöte även i brevets bifogade bilagor. 
Vill påminna om programpunkten den 26/2 kl. 13.00 ” En livsresa……….” 
 
Vi bifogar även inbjudan till vår vinprovning den 7/2 kl. 18.00. 
 
Vår första aktivitet nästa år är, att studiecirkeln ”Läsa och berätta” startar den 17/1 2018           
kl. 13.00-15.30. Se program studiecirklar i december utskickade bilagor. 
 
En 5-dagarsresa i samarbete med SPF Åkerbäret till Köpenhamn, Ålborg, Odense och Malmö 
kommer att genomföras den 21-25 maj. Resebeskrivning finns på vår hemsida och resan kostar      
9 890  kr i dubbelrum. I priset ingår flyg Luleå-Arlanda-Göteborg, flyg Malmö- Arlanda-Luleå, 
frukost och middag, entré och guidning Skagenmuseet, t/r med sandormen, inträde till 
blomsterparken Jespers Hus, guidning av HC Andersens hus i Odense, inträde till 
Vikingabåtmuseet i Roskilde, 3 tim stadsrundtur i Köpenhamn, svensk färdledare. Senaste 
anmälningsdag är senast 16 februari. Om ni önskar yterliggare information kontaktar ni våra 
researrangörer Sven Pettersson tel. 070-392 97 47 eller Eila Pettersson tel. 076-773 33 77. 
E-postadress:  s-pettersson@live.se 
 
Vi i styrelsen hoppas att vi erbjuder er ett programutbud för våren som ni upplever givande och 
intressant så att ni fortsätter att besöka våra aktiviteter som tidigare. 
 
Vid årsmötet i Mjölkuddsgården kommer ett fåtal möteshandlingar vara utlagda. De med dator får 
via E-post handlingarna hemskickade och de med brevpost får efter begäran sina handlingar 
hemskickade. Ring då i god tid innan årsmötet till Monica Gustafsson tel: 070-541 02 80 eller 
Gunnel Blomberg tel: 070-340 01 85. 
 
Välkomna till ett nytt år med SPF Seniorerna Mjölkudden. 
Kenth Nilsson 


