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Mars månad påminner i år mycket om en aprilmånad med mycket sol, för årstiden varmt och en 
hel del snö med inslag av slaskigt väglag. De som ”förstår” sig på väder säger att vi går mot 
varmare vintrar p.g.a alla luftföroreningar. Det enda vi med säkerhet vet är att snart kommer 
sommaren. 
 
Mars månad har varit mycket händelserik p.g.a många aktiviteter förutom studiecirklar, körsång , 
friskvård och bokning av resor som kommer senare under våren. Vi började mars månads  
aktiviteter med vårt cafémöte med Seniorshoppen den 10/3 där vi hade möjlighet att inhandla 
moderna och välsittande kläder efter våra egna mannekängers modeshow. Kommersen var 
omfattande, kaffet var gott och cafépersonalen gjorde som vanligt ett gott arbete. Mötet 
avslutades med att ordförande informerade om kommande aktiviteter och våra mannekänger i 
blommiga nattsärkar avtackades med en varm applåd. 
 
Vid vår PUB-kväll den 15/3 underhöll oss populära paret Mona och Niklas Thorneus med sång och 
musik. Deras varierande repertoar lockade till allsång såväl som dans. Publiken kunde till musiken 
avnjuta en tapastallrik med vin, öl och kaffe vilket också bidrog till den goda stämningen.  
Inneboende på Ängsgården fick avnjuta föreställningen tillsammans med SPF Mjölkuddens 
medlemmar. Mötet avslutades med att ordförande presenterade alla, 10, medverkande 
medlemmar som arbetat med att iordningsställa detta arrangemang på helt ideell basis för allas 
trevnad.   
 
Den 20/3 arrangerade vi ett extramöte med polischefen för bedrägeri i Norrbotten Mats Ekman 
under rubriken ”Tro inte att du kan lura mig”. Ekman gav exempel på många förekommande 
bedrägerifall samt hur man kan skydda sig i dessa situationer. Vidare tog han upp kortbedrägerier, 
mail som kapar din dator om du svarar på mailet, utlandskontakter på nätet med begäran om 
ekonomiska lån som ex. vis att presonen väntar på arv och återbetalar inom kort, resebidrag till 
hemresa från utlandet, telefonsamtal om placering av pengar i utlandsfonder, telefonförsäljning 
och ”barnbarn” som vill låna pengar till ex. vis bilköp. Därefter lämnade polischefen ett antal råd 
till oss hur vi kan minimera riskerna och undvika ekonomiska förluster. Ett mycket intressant och 
givande möte där många frågor ställdes. Ordförande avtackade slutligen Ekman för det givande 
föredraget varefter medlemmarna gav föreläsaren en varm applåd. 
 
Vid månadsmötet den 27/3 fick SPF Mjölkuddens medlemmar en lektion i ”Vin och mat” av 
somalier Monica Johansson från Luleå. Inledningsvis informerade Monica om ett antal druvsorter 
och hur växtförhållanden som klimat, jordmån och lagring mm påverkar vinernas karaktär. Vi fick 
även en genomgång av nya och gamla världens konkurrenssituation vad gäller pris och kvalitet 
samt skillnaden mellan vita och röda viner inbördes och mellan varandra. Därefter provade vi två 
vita och två röda viner där Monica påvisade skillnaderna mellan först de vita och därefter de röda 
samt gav exempel på lämpliga maträtter till respektive vin. Vi testade de röda mot rött kött och de 
vita mot en något smakrik ost. Vi fick också veta hur vi skall tolka ”klockorna och bilderna” som 
sitter på systembolaget hyllkant vid respektive vinflaska. Ordförande avtackade Monica för ett  
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uppskattat föredrag med en vinflaska varefter vi gav henne en ljudlig applåd. Mötet avslutades 
med kaffe och kaka.   
 
Studiecirkeln ”Livsmedelshantering har flyttats till hösten av praktiska skäl. 
 
 Närliggande aktiviteter 
 
Teater  Av bifogad bilaga framgår i närtid ett erbjudande från Norrbottens  

Teaterns sida. 
 
Onsdag 12/4  Café tidigarelagt pga Påskhelgen med vår kör Chorus Elina samt en 
  informations och frågestund med vår Karin Widman om läkemedel. 
 
Måndag 24/4  Vi kommer inte att genomföra planerade utomhusaktiviteterna detta  

datum  utan dessa flyttas till hösten p.g.a väderleksförhållanden. 
I stället kommer representant från Norrbottensteatern och  
informerar om deras programverksamhet för innevarande år. 

 
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 


