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  MÅNADSBREV OKTOBER MÅNAD 2017   
 
Nu är det Halloweentider med spöken och andra skrämmande utklädda barn. Om ni har tur 
kommer de på besök med förhoppning att få något gott i ”korgen”. Vi SPF-are Mjölkudden 
behöver inte någon döljande klädsel utan kan rak i ryggen vara stolta över vår omfattande 
verksamhet och förening. Vi i styrelsen arbetar för fullt med nästa års programverksamhet som vi 
hoppas kommer att uppfylla era önskemål.  
 
Sedan föregående brev har vi genomfört två stycken studiebesök hos vår sponsor Nordchark där 
deras chef Kent Brännholm informerade om företagets verksamhet varefter vi gjorde en 
rundvandring i deras produktionsanläggning. Vi fick bl.a. följa flödet av korvproduktion men även 
annan produktion fick vi ta del av. Förutom matproduktion driver de en lunchrestaurang i 
anslutning till fabriken på Storheden. Mycket intressant besök. Slutligen fick vi ett antal varuprover 
med oss hem som jag i efterhand kan säga vara välsmakande. Vi tackade för besöket och 
överlämnade en bok till Brännholm. 
 
Alla våra studiecirklar är igång och verksamheten fungerar mycket bra. Däremot fortsätter 
Norrbottensteatern att fira sina 50 år med en bra repertoar. Missa inte, De 39 stegen, Cabaret 
eller Sara Arnias Vägen hit. På Norrbottensteaterns egna föreställningar får du billigare biljetter 
om du bokar genom vårt teaterombud. Kontakta Ulla Berg via mail, ullaberg@bredband.net eller 
ring 070-649 90 85. 
 
Våra researrangörer, Sven och Eila Pettersson, har ombokat vårt studiebesök på Länsresidenset i 
Norrbotten till Länsstyrelsen i Luleå på grund av återbud. Måndag den 6 november börjar vi med 
att äta lunch för de som så önskar på Länsstyrelsens restaurang residensgatan 5 kl. 12.00. Pris     
89 kr. Därefter får vi en presentation om Länsstyrelsen och förevisning av lokalerna. Fullbokad. 
Anmäld som uteblir får betala lunchen. 
 
Onsdag den 4 okt. genomförde  vi vår PUBKVÄLL med underhållning av den professionelle  
trubaduren ”MacAllen” från Luleå. Medlemmarna fick välja vad ”MacAllen” skulle spela och sjunga 
förutom hans egen repertoar. Vidare genomförde han en musiktävling där våra medlemmar 
indelades i grupper och kvällens underhållning höll en mycket hög klass med en stämningen som 
låg på topp. Köket serverade förutom kaffe med dopp, tapastallrik, öl och vin. Tack 
restaurangpersonalen. 
 
Torsdag den 12 okt. besökte Seniorshoppen oss med hösten och vinterns moderiktiga och 
prisvärda kläder. Våra egna sex mannekänger visade upp flera klädesplagg varefter kommersen 
satte igång. Vår resesamordnare Eila Pettersson påminde om kommande studiebesök och 
dagsresor medan vårt teaterombud Ulla Berg delade ut höstens teaterprogram. Sedvanligt kaffe 
med dopp serverades. 
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Vårt Månadsmöte den 30 okt. inleddes med att ordförande hälsade alla välkomna och speciellt då 
till flera nya medlemmar som besöker oss för första gången. Efter vår informationsträff har vi på 
de två senaste veckorna fått 14 nya medlemmar. Vår kör Chorus Elina under ledning av Göran 
Lindgren framförde därefter tre kända sånger till publikens glädje och uppskattning.   Jens Isaksson 
från Handelsbanken, vår sponsor, fortsatte med att ge oss bankens syn på kapitalmarknaden det 
kommande året och deras olika placeringsalternativ med varierande risktagande. Bankens 
bedömning är att låneräntan på bostäder kommer under lång tid framöver ligga på låga nivåer om 
inget oförutsett händer. Att ha pengar placerade på bankkonto ger ingen avkastning inom 
överskådlig tid. 
Kören sjöng ånyo tre sånger, varav en på ett skojfriskt sätt om vädret, och därefter drack vi vårt 
kaffe med dopp. Slutligen genomfördes lotteridragning med vår stora charklåda som sista pris. 
Stämningen bland våra mer än 90 medlemmar var mycket hög och alla verkade trivas. 
 
Vid vårt Cafémöte fredag den 10 nov underhåller Luleå Gammelstads Manskör oss för fjärde 
året i rad. En tradition. 
 
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 med, som Lions tidigare lovat, besök av Norrbottens Lucia med tärnor för tredje året 
i rad. Vi kommer nu att kunna erbjuda fler än de 80 platser vi tidigare haft eftersom Scandic 
inköpt en ny ljudanläggning. Restaurangen har totalt ca. 140 platser. Alla som önskar kan nu 
delta vid Julbordet. 
 
Tänk på att för varje ny medlem ni rekryterar till vår förening får ni omkring 190 kr eller vårt 
julbord kostnadsfritt.  Fler rekryterade ger fler 190 kr:s gratifikationer eller pengar i fickan.  
 
Välkomna  
Kenth Nilsson 


