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Nu har vi kommit till slutet av april och inte kunde jag tro det skulle vara så mycket snö kvar när 
endast några dagar av månaden återstår.  Troligen blir det inte snöfritt till 1:a maj, som oftast 
brukligt är, när vi tänder våra majbrasor. Skall vi döma efter dagens snömängd går vi troligen 
långsamt mot en ny istid, vem vet. Men först kommer sommaren. 
 
Under april månad har vi förutom allt med resor, studiebesök, teater, friskvård och studiecirklar 
även genomfört ett cafémöte den 12/4 samt ett månadsmöte den 24/4. Det var trögt att i mars 
men även i april få våra tidningsreportage publicerade. De skyllde på, att det alltid är många 
årsmöten i början av året och att dessa är viktiga att publicera för deras medlemmars kännedom, 
men som ni sett har vi nu fått in två reportage och fler inskickade har vi som ligger och väntar. 
 
Den 31 mars besökte vi, 29 Seniorer, Sveriges Radion i Luleå med bl.a. Norrbottensradion. Vi togs 
emot av kanalchefen i Luleå, Patrik Boström, som förevisade radions lokaler. I dessa lokaler  
bedrivs allt från kultur till underhållning och många inspelningar görs i egna inspelningsstudios. P4 
Norrbotten sänder 10 tim/dygn från Luleå och vissa program produceras och sänds även över hela 
Sverige. Lokalradion i Luleå samverkar med både sameradion och de finskspråkiga 
radioprogrammen. Idag kan journalisterna sköta allt arbete ute i ”fält” med endast sin 
mobiltelefon vilket underlättar arbetet och snabbheten i arbetet. 
 
P1 sänder reportage, dokumentärer och nyheter. 
P2 klassisk musik och minoritetsspråk. 
P3 producerar ungdomsprogram. 
P4 Norrbotten med 24 anställda sänder lokala nyheter, kultur, sport, barnradion mm. 
 
I Sveriges Radios uppdrag ingår att vara opolitiskt, opartiskt, reklamfritt, trovärdigt, källskyddat, 
respektera privatlivet och producera kvalitativa program.   
 
Den 12 april efter att ordföranden hälsat alla välkomna och vårt teater- och studiecirkelombud 
Ulla Berg informerat om kommande aktiviteter informerade Eila Pettersson från resegruppen om 
kommande fastställda resor till Lofoten och Trädhotellet. Därefter sjöng 18 medlemmar av vår kör 
Chorus Elina under ledning av Göran Lindgren fyra sånger varav en var ”räkna de lyckliga 
stunderna blott” på ett mycket bra sätt.  Av applåderna att döma uppskattade medlemmarna 
körens framträdanden.  
 
Vår Karin Widman föreläste sedan under ämnet ”Läkemedel” om skillnaden mellan hur mediciner 
och naturmedel testas samt hur dessa kan påverka varandra på ett negativit sätt. Karin 
informerade vidare hur SPF Seniorerna centralt mycket aktivt bedriver sin verksamhet i nämnda 
fråga mot politiker och sakkunniga samt om den lagliga rättigheten att få en 
läkemedelsgenomgång när man uppnått 75 års ålder och har mer än fem mediciner. Slutligen 
genomfördes en frågestund som var livfull där många frågor ställdes och besvarades. 
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Kören avslutade våra aktiviteter innan kaffet serverades med ett nytt framträdande där de ånyo 
framförde fyra sånger som ex. vis ”Litet bo jag sätta vill” och ”Columbus”. Även dessa 
framträdande uppskattades liksom de tidigare. 
 
Den 24/4 besökte representanter för Norrbottensteatern oss, teaterchef Elisabeth Lax, 
marknadschef Eva Holmberg och skådespelare Mats Pontén, som informerade om teaterns 
programverksamhet för året, nya grepp inom marknadsföring och kontakter med teaterombuden. 
Mats Pontén, som är född och uppvuxen i Uppsala, gav en resumé över sin utbildning inom 
skådespeleri, hur han efter utbildningen hamnade i Norrbotten, gifte sig med en Luleåtjej, skilde 
sig och gifte sig med en Piteåtjej och fortfarande är kvar vid Norrbottensteatern och stortrivs. Han 
berättade händelser från sitt liv på ett humoristiskt och intressant sätt som framkallade flera 
skrattsalvor. 
 
Mötet avslutades med lotteridragning, information om nästa månads aktiviteter och som vanligt 
kaffe med dopp. Vi tackar alla som arbetar med att iordningställa våra lokaler och servera våra 
medlemmar inför våra möten. 
 
Närliggande aktiviteter 
 
Fre  12/5  Kulturskolan med två grupper underhåller 
 
Mån 29/5  Sillunch på Scandic Hotell kl. 13.30. Samma kostnad som tidigare år     

105 kr. Se bifogad inbjudan. Vi kan ta emot 140 anmälningar eftersom 
hotellet inköpt en högtalaranläggning och vi kan nyttja hela 
restaurangen. 

 
 
Kom ihåg att för varje ny medlem ni rekryterar under 2017 bjuder vi på vårt Julbord eller så kan 
ni välja att erhålla pengar/presentkort för motsvarande belopp på 190 kr/medlem.  
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 
 
 
 

 

 

 

äter vi på Scandic Hotell måndag den 29 maj kl. 13.30   

 

Meny 

Löksill, senapssill, inlagd sill, matjesill 

Ägghalvor med räkor 

Inlagd strömmingsflundra 

Janssons frestelse 

Kokt potatis 

Bröd, smör och ost 

Kaffe och kaka 

Lättöl och vatten 

Starkdrycker: Heineken 33 cl   45:- 

Snaps Aalborg  19:-/cl 

 

Pris 105:- som betalas direkt till Scandic Hotell 

 

Anmälan senast den 22 maj till 

 

Monica Gustafsson   tel.     070-541 02 80      monica.gustafsson6@comhem.se 

     Gunnel Blomberg   tel.         070-340 01 85       blomberg.gunnel@hotmail.com 

      

ÅRETS SILLUNCH 


