
    

 

 

 
  MÅNADSBREV NOVEMBER/DECEMBER 2018   
 
Här kommer årets sista månadsbrev där ni ser att jag rapporterar för både november och 
december eftersom den enda aktivitet vi har i december är vårt traditionella julbord. Att vi får fira 
Jul- och Nyårshelg med snöbeklädda marker gör att allt blir ”som vanligt.” Trots allt hör kyla och 
snö till Juletider. 
 
Vid vårt café fredag den 9 november underhöll den kände trubaduren MacAallan oss. Ur hans 
breda repertoar framfördes många välkända sånger av bl.a Stig Ohlin, Sven Ingvars och Elvis. 
Publiken fick även önska sånger som vi sjöng tillsammans.  Som extranummer önskades ”Love Me 
Tender” av Elvis varefter den uppskattade musikstunden avslutades med starka applåder. 
Ordförande informerade om kommande program för resten av året och att till vårt Julbord den 
13/12 på Scandic Hotell kommer enligt tradition troligtvis Norrbottens Lucian med tärnor. Mötet 
avslutades med kaffe och dopp. Alla medlemmar som värvat en ny medlem under 2018 bjöds på 
Julbordet av föreningen. 
 
Vid månadsmötet måndag den 26/11 informerade Erika Pirilä från Swedbank oss i viktiga 
vardagliga juridiska bankfrågor medan Ann-Catrin Ceder från Familjejuristen i Luleå informerade 
om testamente, framtidsfullmakt, sambolagen och giftorätten. Tre skäl att skaffa framtidsfullmakt 
är att du bestämmer själv vem som skall sköta dina papper om du blir oförmögen att själv klara 
detta vid ex.vis sjukdom och vill slippa en ”Gode Man”. Detta underlättar mycket för dina anhöriga 
i många frågor även vid dödsfall. ORDNA MED EN FRAMTIDSFULLMAKT. Över 80 medlemmar 
besökte mötet där många frågor som ställdes fick sina svar. Mötet avslutades med lotteri och 
kaffe.  
 
Luciadagen den 13/12 samlades 94 medlemmar på Scandic Hotell för att avnjuta vårt 
traditionsenliga Julbord med besök av Norrbottens Lucian, Ellen Rutström från Boden, med sina 
tärnor. Luciatåget anlände sedan vi påpassligt avnjutit vår omtyckta och rikliga Jultallrik med 
kallskuret. Ljuset släcktes och in kom ”tåget” sjungande Sankta Lucia. Deras framträdande varade  
en lång stund och de framförde sina sånger på ett fantastiskt musikaliskt sätt som värmde våra 
hjärtan. Ordförande överräckte en gåva på 3000 kr till Lions som står för arrangemanget där 
insamlade pengar går till kancerforskningen för barn i Umeå. Vi har även prel. bokat Lucian 
nästkommande år. Därefter avnjöt vi det varma julbordet samt kaffe medpepparkakor och godis. 
Mötet avslutades med utlottning av vår stor charklåda samt många flera fina priser. Ett lyckat 
arrangemang. Ordförande önskade slutligen alla närvarande medlemmar GOD JUL OCH GOTT 
NYTT ÅR. 
 
Till månadsbrevet bifogas första halvårets programverksamhet vad gäller Månadsmöten, Cafe och 
PUB. Resterande program får ni under januari 2019. 
 
Till alla medlemmar önskar styrelsen en riktig     

  GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. 
Kenth Nilsson 


