
    

 

 

  MÅNADSBREV JANUARI 2017  2017.01.23.  
      Sid 1. 
Jag hoppas allt är bra och att ni känner er utvilade efter vårt Luciafirande med julbord, jul- och 
nyårsfirandet samt allt snöskottande för nu är det dags för SPF Seniorerna Mjölkudden att starta 
upp 2017.  
Vårt månadsmöte den 30 januari med föredrag av chefen för F 21 inleder året. Rubriken på 
föredraget är ”Det lokala och globala försvarspolitiska läget samt utveckling av F 21”. Vidare 
kommer vår Karin Widman att informera om ev. konsekvenser då du äter både receptbelagda 
läkemedel och naturmediciner tillsammans. Viktig information. Slutligen kommer  
vår webbmaster Jan-Erik Hedberg visa hur SPF:s nya hemsida och vår egen hemsida fungerar. 
 
Vid Cafémötet den 10 februari kommer Luleå Barbershop och underhåller oss och 
representanter från resebyrån VIA LULEÅ informerar om våra kommande resor. Ni kan se i 
programbladen ni fick med december månadsbrev vilka aktiviteter som gäller för första halvåret 
2017. Vårt årsmöte den 27 februari är förlagt till Mjölkuddsgården vid Mjölkuddskyrkan. Vid 
Caféet den 10 mars genomförs seniorshopen. Som vanligt börjar våra möten kl. 13.00 frånsett 
pubkvällen som börjar kl. 18.00. 
 
Våra reseansvariga, Eila och Sven Pettersson, kan nu presentera två resor som kommer att 
genomföras under första halvåret. Den ena resan sker med buss den 4 maj till Trädhotellet i 
Harads och inkluderar både lunch och visning av Trädhotellet. Se bifogad bilaga.      
 
Den andra bussresan går till Lofoten i Norge den 27 juni och är på 4 dagar. Den inkluderar 
övernattning med frukost och middagar och mycket mer. Vi besöker Jukkasjärvi ICH Hotell och 
kyrka, tur genom Kiruna och övernattning i Björkliden med middag. Dag 2 efter frukost från 
Björkliden till Norge och med Hurtigrutten till Lofotens ”huvudstad” Svolvaer. Därefter med buss 
till Henningsvaer för middag och övernattning. Dag 3 efter frukost en rundtur med storslagna 
vyer, museibesök och egen tid fram till middag och övernattning. Dag 4 hem till Luleå med lunch 
i Björkliden, allt för 6 995 kr. För den som önskar dricka kaffe görs ett stopp i Överkalix. Mer 
information finns på vår hemsida eller den som ges på vårt Café den10 februari. 
 
Vi årsmötet i Mjölkuddsgården kommer inga möteshandlingar vara utlagda. De med dator får via 
E-post handlingarna hemskickade och de med brevpost får efter begäran sina handlingar 
hemsickade. Ring då i god tid innan årsmöte till Monica Gustafsson tel. 070-541 20 eller Gunnel 
Blomberg 070-340 85. 
 
Av bilagan, TEATER, framgår vad som gäller för teaterverksamheten för första halvåret 2017.  
 
Kom ihåg att för varje ny medlem ni rekryterar bjuder vi på vårt Julbord eller så kan ni erhålla 
pengar/presentkort för motsvarande belopp ca.190 kr. 
 
God fortsättning på det nya året. 
Kenth Nilsson 


