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Julen är snart här och vårt Julbord på Scandic Hotell är beställt samt besöket av Norrbottens Lucia 
med tärnor . Se bifogad inbjudan. Alla som värvat någon medlem under året och lämnat uppgift på 
detta i samband med värvningen samt årets funktionärer blir bjudna på Julbordet. Ni får 
biljetterna i samband med vårt Julbord den 13 dec. I år kan vi erbjuda 140 platser i stället för de 80 
platser vi tidigare haft så alla som önskar bör nu kunna delta. 
 
Den 6 nov. besökte 30 av våra medlemmar Länsstyrelsen i Luleå. Vi började med att äta lunch på 
restaurangen i Länsstyrelsens lokaler varefter vi togs emot av kommunikationsavdelningens chef 
Fredrik Hedlund. Vi fick en lärorik information om vad Länsstyrelsen arbetar med. Chef är 
landshövding Sven-Erik Österberg, som snar slutar, som har 250 medarbetare till sitt förfogande. 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet med ansvar för tillsyn och förvaltning med expertis som 
spänner över hela samhället. De är länken mellan människor och kommuner till regering, riksdag 
och andra myndigheter. Frågor som de handlägger är bl.a. det som berör djur och natur, miljö och 
klimat, lantbruk och landsbyggd,  näringsliv och föreningar, människa och samhälle, 
samhällsplanering och kulturmiljö, integration och krisberedskap.  Deras vision är ”Tillsammans för 
Norrbottens bästa”.  
 
Den10 nov. sjöng en ensemble ur Luleå Gammelstads Manskören under ledning av Lennart 
Johansson för oss. Vi var över åttio medlemmar som lyssnade till deras uppskattade framföranden 
som resulterade i många varma applåder. De valde att framföra en rad kända melodier som ex. vis 
”Till östreland vill jag fara”, ”Min älskling du är som en ros” och flera kända Sinatramelodier ex. vis 
”Stranger in the night”.  Därefter bjöd vi kören på kaffe med dopp . Tack restaurangpersonalen. 
 
Musikalen Cabaret med premiär den 12 nov. har fått fantastiska recensioner och tack vare hög 
efterfrågan på biljetter har Norrbottensteatern beslutat om ett antal extraföreställningar. Biljetter 
finns fortfarande att köpa.  
 
Till vårt Månadsmöte måndag den 27 nov kommer från Hermelinen verksamhetschefen för 
fysträning Ingrid Persson och medlemsrådgivare Jon Havneskiöld att prata om kost och rörelse 
för seniorer. Vi har som vanligt ett gott samarbete med våra sponsorer. 
 
Onsdag den 13 dec har vi som sista aktivitet för året vårt omtyckta Julbord på Scandic Hotell,  
vår sponsor, samt besök av Norrbottens Lucia med tärnor för tredje året i rad. 
  
Välkomna 
Kenth Nilsson 


