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  MÅNADSBREV MARS MÅNAD 2018 
 
Nu börjar vårkänslorna spira eftersom kylan minskat, solen skiner mera och dagarna har blivit 
mycket längre. Tänk, att om drygt en månad borde all snö vara borta och då har vi redan förträngt 
alla snöproblem vi haft denna vinter med rasade tak, oplogade vägar och dålig sikt.   
 
Vid månadsmötet den 26/2 berättade Kirsten Basman tillsammans med filmaren Tamara Sushko 
om hur livet under andra världskriget utifrån Kirkenes med flykten till Kolahalvön och norra 
Sverige, Boden/Luleområdet. Kirsten berättade i filmen på ett fångande sätt om 
levnadsförhållandena under dessa år och att hon började i årskurs 1 i Boden och vid åtta års ålder 
stannade upp i Degerbäcken hos en familj. Kirsten blev kvar och bildade med tiden en familj. 
 
Efter filmen beskrev Ulla Berg, teaterombud, om teaterutbudet för våren. Utbudet finns beskrivet 
på vår hemsida. Sven och Eila Pettersson informerade om aktuella resor som också finns på vår 
hemsida. Därefter tackade mötesordförande Lars Forsell våra gäster och övriga medverkande. 
Mötet avslutades med lotteri och kaffe med dopp. 
Vid vårt Cafémötet den 15/3 genomfördes traditionsenligt Seniorshoppen som är ett omtyck och 
trevligt möte med modevisning och shopping. Ett reportage kommer i nästa månadsbrev pga 
sjukdom. 
                          
Vid månadsmötet den 26/3 berättade Eine Johansson, Norrlands första kvinnliga polis, om sin 
fattiga barndom i Finland under andra världskriget, 10 barn i ett litet pörte, och hur hon kom till 
Sverige till en fosterfamilj i Råneå där livet vände. Eine berättade om hur hon upplevde sin första 
säng, få kramar, gonattpuss och god mat och mycket mera samt hur fosterföräldrarna bekostade 
hennes utbildning till realexamen, kontorsutbildning och mycket mera. Fosterföräldrarna som inte 
hade egna barn tog henne helt till sitt hjärta. Eine hade lätt i skolan och med fina betyg blev hon 
anställd som maskinskrivare på Råneås Polisstation. Här blev hon intressera av polisyrket och efter 
prov och tester blev hon antagen till polisutbildningen i Stockholm. Hon verkade hela sitt liv som 
polis i Norrbotten och arbetade i många år som brottsutredare och kommissarie. Tiden som polis 
bland enbart män var hård och krävande. Eine bildade familj och fick en flicka. Ordförande 
avtackade Eine för ett mycket uppskattat föredrag och överräckte en bok och därefter gavs 
kraftiga applåder.  
Efter information av vårt teaterombud, Ulla Berg, förtogs lotteridragning och därefter kaffe med 
dopp. 
 
Vid vårt cafémöte den 13/4 är programpunkten musikunderhållning av paret Thorneus som 
gästat oss tidigare. En uppskattad musikstund. 
 
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. 
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Cafémötet den18/5 kommer Luleå Kulturskolas elever och lärare som bjuder oss på vårliga 
tongångar. En tradition. 
 
Resa 
SPF Mjölkudden kommer att genomföra en SPA-resa till Pärnu i Estland med början den 5 maj 
och den blir totalt på 9 dagar. Resan går med Tapanis Buss. 
Dag 1. Avresedag inkl. middag och övernattning i Lathis. 
Dag 2. Efter frukost och buss till Helsingfors, båt till Tallin och sedan buss till hotell Tervis, tre  
            stjärnigt hotell, i Pärnu. Rundvandting på Spahotellet och inkl. middag. 
Dag 3-7. 
            Läkarbesök då du väljer dina behandlingar som är mest lämpliga för din hälsa och   
            kondition. Det ingår 15 behandlingar och mellan dessa är det fri tid. Utflykt med guide  
            en eftermiddag med möjlighet till shopping. Under vistelsen i Pärnu ingår frukost, lunch  
            och middag. 
Dag 8. Efter frukost lämnar vi Pärnu och åker tillbaka till Jyväskylä för middag och  
            övernattning. 
Dag 9. Efter frukost fortsätter vår hemresa. 
 
Priset är 9 395 kr per person i dubbelrum. Avresa från Luleå, Kalix och Haparanda. 
Information/anmälan sker till Tapanis Buss i Haparanda tel: 0922-129 55 eller 08-15 33 00. 
 
Samarbetsgruppen för resor inom SPF Seniorerna, 5 föreningar inom Luleå Kommun, bjuder på 
följande resealternativ. 
 

 SPF Bergnäsets resa till IKEA i Haparanda med lunch i Kukkulaforsen den 24/4. 
 SPF Åkerbärets resa till Gallejaur och Hattmuseet i Glommersträsk den 14/6. 

 
Slutligen vill jag ännu en gång omtala att vi från många utomstående fått mycket beröm för vår 
omfattande verksamhet, trevliga möten, fina hemsida, våra tidningsreportage och informationen 
till våra medlemmar. 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
 
 
 


