
  

Handelsbanken                   

  2014-08-12
      Sid. 1/2                               
                          MÅNADSBREV  AUGUSTI  2014 
 
SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR ………………………………………………… 
Inte bara våren blev fantastisk utan sommaren blev ju ännu bättre och några äldre medlemmar 
som jag träffat säger att de inte kan minnas en lika fin sommar tidigare år. Detta måste ju 
betyda att våra batterier är fulladdade och att ännu fler kommer och besöker våra möten och 
arrangemang. 
 
Vid månadsmötet den 26 maj informerade Katarina Morin och Johan Runelöv från 
Socialförvaltningen om det nya programmet för bättre hemtjänst i Luleå. Det blev en givande 
information till allas belåtenhet. Lennart Isaksson från LTU informerade om det pågående 
projektet digitala vårdtjänster medan Karin Widman informerade och gav tips om läkemedel 
för äldre. Vår kör Chorus Elina underhöll oss med trevlig körsång och serveringsgruppen bjöd 
på kaffe med dopp på sitt sedvanliga sätt. Tack alla ni som ställer upp för allas trevnad. 
 
Vår sista aktivitet innan sommaruppehållet var vår lunch på Scandic Hotell den 4 juni där vi 
åt en mycket god laxsoppa. För lunchunderhållningen svarade från SPF Bergnäset Gunnar 
Lindgren tillsammans med två musikanter. 
 
Tis den 24 juni flyttade vi vårt kontor från Radiomasten till Ängsgården. Vi fick ta med oss 
allt vi önskade från vår cafélokal från porslin till möbler och piano till Ängsgården. 
Ombyggnad/anpassning av lokalen pågår i skrivande stund men allt kommer att vara klart 
innan vår invigning vid månadsmötet den 25 augusti. Gunnel Blomberg, Monica Gustafsson, 
Lars Forsell och undertecknad genomförde flytten i samarbete med flyttfirman. 
 
Mån. den 25 augusti kl. 13.00 inviger vi våra nya lokaler på Ängsgården med 
surströmming inkl. tunnbröd och lättöl/mineralvatten, tårta med kaffe och 
underhållning. Starköl finns att köpa. Kostnaden för allt är 90 kr/person. Anmälan om 
deltagande sker till Karin Widman 070-241 46 18. Sista anmälningsdag är tisdag den 20 
augusti. Först till kvarn får platserna. 
 
Vi har förhandsbokat 16 platser för våra medlemmar på musikalen LA CARGE aux 
Folles på Norrbottensteatern till tisdag 21 okt. kl. 13.00 till priset 195 kr. Stora scenen 
förvandlas till nattklubb och vi sitter 4 st vid varje bord. Våra bord är nr. 16, 17, 20 o 
21. Bok.nummer är 163 922 25. Kvällsföreställningen är förhandsbokad till 24 okt        
kl. 19.00 till ett pris av 270 kr istället för 330 kr. Våra bord är 8, 17 o 20. Bokningsnr. är 
163 922 50. Gratis buss vid uppvisande av biljett. Tel. teatern 0920-243400. Frågor 
besvaras av vårt teaterombud Astrid Lindgren 0920-221164.   
 
Som jag skrev i föregående månadsbrev är starttiden för våra månadsmöten ändrad till 
kl. 13.00 från och med i höst. Detta innebär att våra månadsmöten och Caféer alltid 
börjar samma tid kl. 13.00. Månadsmöten är på måndagar och caféer på fredagar. 
 
Hälsningar / Kenth Nilsson 


