
    

 

 

      2018-10-01 
  MÅNADSBREV SEPTEMBER 2018  Sid. 1/1 
Fortfarande är våra gräsmattor gröna, löven från buskar och träd har börjat gulna och falla i större 
mängd efter några frostnätter och höstvindar men fortfarande råder värme, +5-8 C, om dagarna. 
Många gläds fortfarande till vårt fina 25-årsjubileum och styrelsen har efter framförda önskemål 
beslutat, att istället för vår surströmmingslunch på hösten skall vi årligen genomföra ett liknande 
arrangemang som vår jubileumslunch för våra medlemmar. Omväxling förnöjer! 
 
Programverksamhet hösten 2018 
Vi har två korrigeringar i vår utskickade programverksamhet nämligen, att ”Krishantering” under 
ledning av Länsstyrelsen som var planerad till 24/9 har flyttats fram till den12/10 pga ändrade 
förutsättningar. Priset för att delta vid ”Notas” danser på ”Blackis” har höjts från 120 till 140 kr.  
 Vi bifogar ändrat programblad för Månadsmöten och Cafeér, se bilaga.   
Resor 
SPF Seniorerna Norrbottensdistriktets Sommarting i Sörbyn i juli under ledning av bl.a. K-G Aasa 
Åkerbäret blev inte till belåtenhet pga dålig logistik och bristande information till deltagarna.  
Cafemöte  
Torsdag den 13/9 genomfördes vår återkommande Seniorshop med Zara Darehed från Umeå. 
Efter att ordförande hälsat våra medlemmar inkl. 4 nya medlemmar välkomna startade 
seniorshopen med modevisning med våra 6 egna mannekänger. Mannekängerna visade 
höstens och vinterns Collection som hade fin passform, för säsongen aktuella färger, omtyckt 
kvalitet till humana priser. Våra i första hand kvinnliga medlemmar gick leende omkring bland 
ställen men även herrarna handlade en hel del. Som vanligt avrundades mötet med kaffe med 
dopp. 
Månadsmöte 
Måndagen den 24/9 genomförde vi vårt månadsmöte där radioprofilen Kjell-Peder Johansson från 
Luleå, kanske mest känd som programledare för Karlavagnen under 10 års tid, berättade 
inledningsvis om radions programtablå vid Sveriges Radions start som ex. vis Sven Jerrings  
”Barnens brevlåda” som var ett av de första programmen som sändes. Kjell-Peder berättade på ett 
humoristiskt och underhållande sätt flera episoder från sin tid före Karlavagnen men framför allt 
från Karlavagnen. Det blev många skratt men också flera tankeställare som ingick i de olika teman 
som radioprogrammen innehöll. Mötet avslutades med lotteridragning och kaffe med dopp. 
Kommande program 
Fredag den 12/10 är föredraget ”Krishantering” av Länsstyrelsen och mån den 29/10 är det 
”Viktig information om vår hälsa” av Läkarhuset Hermelinen. Se skickad programverksamhet. 
 
Medlemsvärvning 
Tänk på, att för varje medlem du värvar bjuder SPF Mjölkudden på vårt Julbord den 13/12, 
Luciadagen med troligen Norrbottenslucian, på Scandic Hotell. Värde ca. 200 kr. Om du värvar 
fler medlemmar kan du välja att 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. 
 
Kenth Nilsson 


