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               MÅNADSBREV FEBRUARI 2016    Hoppas inte tillvaron känns hopplös med allt snöskottande och sandande. Det positiva är väl att det kommer bara att bli bättre och det är väl en glädjande tröst. Nu är vår verksamhet i full gång och vår första gemensamma aktivitet var vårt månadsmåte den 25 januari.  Tarja Lepola planerings- och ekonomidirektör samt personaldirektör Ulrika Sundqvist från Landstingsledningen informerade om Landstingets verksamhet idag och om kommande år på vårt månadsmöte. Informationen var mycket givande och vi fick bl.a veta orsaken till svårigheterna med att rekrytera sjuksköterskor och läkare till Länet. Det råder brist på nämnda yrkesgrupper i hela landet trots att vi aldrig tidigare har haft så många läkare och sköterskor i Sverige som idag. Landstingets skattehöjning på 1.16 kr är för att täcka tidigare års förluster samt för att klara kommande års kostnadsökningar.  Ett flertal studiecirklar har eller kommer att starta under februari. Se inbjudan eller vänd er till Vuxenskolan för besked.   Vår rese- och teaterverksamhet är också igång och den första resan som är fullbokad går till Nice i Frankrike och vidare med buss till Barcelona i Spanien. Denna resa går i slutet av april och genomförs i samarbete med SPF-föreningen Åkerbäret i Luleå. Teaterföreställningar och fler resor framgår av sid. 2.  Vid vårt café den 19 februari kommer representanter för LTU:s studentspexare att underhålla oss med sång och musik som representerar flera decennier och som säkert väcker många trevliga minnen hos oss.  
Mån den 29 feb. kommer vi att genomföra vår årsstämma. Plats är Mjölkuddsgården. 
SPF Mjölkudden bjuder alla närvarande på kaffe och vår kör Chorus Elina som firar 10-årsjubileum bjuder på sång och musik. Torsten Åhlander kommer att ge en tillbakablick och Karin Widman berättar minnen från sin tid i kören.   Den 11 mars kommer Seniorshoppen till oss och våra mannekänger visar deras kollektion. Den 21 mars har vi ännu ett månadsmöte. Återkommer om program.    Glöm inte att rekrytera nya medlemmar. Vi bjuder på ett Julbord för varje ny medlem du värvar. Har du värvat fler än en kan du skänka bort biljetterna eller erhålla 190 kr/st. Detta gäller för innevarande år.       
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  BÄST FÖRE     
Föreställningen belyser kärlekens nyckfullhet och hållbarhet. Tänkvärd, underhållande för den som funderat över kärlekens svårfångade väsen. Publiken sitter vid café-bord. 6 platser har reserverats för SPF Mjölkudden.  Borden  9,  13,  17  Tid: 27 febr  Kl. 16.00      Bokningsnr. 19677071  Pris: 195:-     (ord.pris: pensionär 225:-)   Biljetter hämtas senast 19 febr 

 BARN och DERAS BARN 
En olyckshändelse får långtgående följdverkningar i tre generationer. Det som sker 1916 påverkar en händelse 1968 som i sin tur får konsekvenser för något i nutid. 10 platser är reserverade för SPF Mjölkudden. Platserna  29 t.o.m 38 Rad 3 .  Tid: 17 mars   Kl. 13.00     Bokningsnr.19677102  Pris: 195:-    (ord.pris: pensionär 225:-)      Biljetter hämtas senast 10 mars 

 Information gällande föreställningen ALICE I UNDERLANDET meddelas senare.  
 OBS! Biljetter till kvällsföreställningar och till ombudspris (195:- ) kan bokas, om Du tar kontakt med Astrid Lindgren, teaterombud Tel. 070-2157189   Åk buss gratis till och från föreställningen mot uppvisande av teaterbiljett  SPF-RESOR MED SAMRÅDSGRUPPEN 

SPF Mjölkudden genomför ett studiebesök den 8 mars kl.13.00 hos Grönlunds Orgelfabrik i Gammelstad. Ett fåtal platser finns fortfarande kvar. Resa sker i egen bil eller genom samåkning. Anmälan görs till Sven och Eila Pettersson Tel: 0920-229747 eller 070-392 97 47.  E-post: s-pettersson@live.se  SPF Mjölkudden planerar en bussresa genom Finland under våren till Pernu i Estland med SPA och andra sköna behandlingar samt en dagsresa till Bjuruklubb i Västerbotten.  Återkommer så snart som möjligt  Revyresa tillsammans med Åkerbäret till Roknäs utanför Piteå söndag den 20 mars samt en resa till IKEA i Haparanda tisdag den 10 maj. Se bilag  Kenth Nilsson 


