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Nu är vi på allvar igång med årets verksamhet. Vi har avklarat både januari månadsmöte, 
presenterat 2016-årsbokslut och 2017-års budget samt skickat första halvårets 
programverksamhet till våra medlemmar. 
 
Vid vårt Månadsmöte den 30 januari höll Överste Löjtnant Malin Ekenberg från F21 ett föredrag 
under rubriken ”Det lokala och globala försvarspolitiska läget samt utvecklingen av F 21”. Hon 
berättade om F 21:s roll och uppdrag som flygflottilj samt hur den internationella utvecklingen har 
varit och är inom vårt närområde. Rysslands aggressiva annekteringen av Krim i Ukraina och 
Rysslands deltagande i kriget i Syrien samt deras andra brott mot internationella lagar och regler 
gör att osäkerheten kraftigt ökat. Även andra krigshärdar i vår omvärld påverkar oss genom bl.a. 
den stora flykten undan krig och elände.      
 
Vidare informerade vår Karin Widman om ev. konsekvenser som kan uppstå då du äter 
receptbelagda läkemedel och naturmedel tillsammans. Vi har rätt enligt lagen att få en årlig 
genomgång av våra mediciner när du har passerat 75 år och äter ett antal, 7 st, olika läkemedel. 
Fråga din läkare eller apotekaren på ditt apotek.  Slutligen informerade vår webbmaster Jan-Erik 
Hedberg om hur SPF:s nya hemsida och vår egen hemsida fungerar. Det har varit mycket problem 
med SPF Seniorernas nya datasystem. Vårt teaterombud Ulla Berg informerade om att 
Norrbottensteatern byter bokningssystem och nytt biljettförfarande. Vid behov kontakta Ulla.    
 
Vid vårt Cafémöte den 10 februari underhöll Luleå Barbershop Singers oss med a Capella sång. De 
framförde en rad svängiga melodier som Musket Rumble, Halleluja  och Bo Selinders roliga melodi 
”Fröken Gustavsson”. Ett mycket uppskattat framträdande. Slutligen informerade representanter  
fån resebyrån VIA LULEÅ oss om Loftorenresan och om en resa till Italien till bl.a. Gardasjön, 
Milano och Venedig. Kontakta Sven och Eila Pettersson eller direkt till resebyrån för mer 
information. Förutom dessa resor har vi under första halvåret även en endagsresa till Trädhotellet 
i Harads. 
 
Vill tacka vår Café- och Månadsmötespersonal för deras insatser med att alltid ordna kaffe med 
dopp till medlemmarnas trevnad vid våra möten samt de som anpassar möbleringen av våra 
lokaler till vad mötet kräver. Det kräver en hel del arbete. TACK! 
 
Vid årsmötet måndag den 27 februari, som besöktes av över 90 medlemmar genomfördes som 
inledning av mötet en parentation för de under år 2016 bortgångna medlemmarna. I samband 
med parentation sjöng vår kör Chorus Elina två gånger och Astrid Lindgren läste en väl vald dikt. 
Vid årsmötet presenterades på sedvanligt sätt resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse och 2017-års budget där allt godkändes av mötet. Till ny styrelse valdes Kenth 
Nilsson som ordförande och övriga styrelsemedlemmar blev Lars Forsell, Gunnel Blomberg, Gun 
Callgren, Monica Gustafsson, Ulla Berg och Bernt Grahn. Vidare informerade styrelsen om 
medlemsutvecklingen, resor och kommande aktiviteter. Mötet avslutades med att medlemmarna 
bjöds på kaffe med dopp och att kören ledd av Göran Lindgren sjöng fyra medryckande sånger. 
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Närliggande aktiviteter 
 
Under mars månad har vi många aktiviteter beroende på att extramötet med polisen som av  
tidsskäl måste genomföras under denna månad. 
 
Fredag 10/3 kl. 13.00  Café då vi genomför seniorshopen. Ängsgården 
  Roland Maaherra informerar om en kommande studiecirkel. 
 
Onsdag 15/3 kl. 18.00  PUB med det mycket omtyckta musikerparet Thorneus. Ängsgården 
                   Vi serverar vin, starköl, lättöl, läsk och kaffe samt tapastallrik och  

                   kaffebröd till subventionerade priser.   
 
Måndag 20/3 kl. 10.00      Extramöte då bedrägeripolischefen i Luleå Mats Ekman kommer och  

informerar om bedrägerier mot äldre. Ingen servering inget inträde.  
MJÖLKUDDSGÅRDEN. 

 
Måndag 27/3 kl. 13.00  Månadsmöte med programmet ”Vin och Mat” med Monica  

Johansson. Vi testar två vita viner och två röda viner med tilltugg. Ca.  
5 cl/glas. Kostnad 50 kr inkl. kaffe efter provning. 

 
Onsdag 12/4 kl. 13.00 Café tidigarelagt pga Påskhelgen med vår kör Chorus Elina.   
  Information och frågestund med vår Karin Widman om läkemedel. 
 
Kom ihåg att för varje ny medlem ni rekryterar under 2017 bjuder vi på vårt Julbord eller så kan ni 
erhålla pengar/presentkort för motsvarande belopp på 190 kr. 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 


