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Nu när Julförberedelserna är i full gång kan det kanske passa bra med en paus för en stunds 
återhämtning och eftertanke. Vad passar då bättre än att läsa SPF Mjölkuddens månadsbrev 
för december i lampans sken. Du som har köpt vår 20-årsjubileumsskrift som berättar om våra 
aktiviteter de senaste fem åren såldes för första gången i samband med vårt Julbord på 
Scandic Hotell. Jubileumsskriften beskriver SPF Mjölkudden mellan åren 2009-2013. Att läsa 
den ger dig en ännu längre paus eftersom den är på 32 sidor, skönt va? De första 15 åren gavs 
ut i samband med 15-årsjubileet. Vi kommer att sälja jubileumsskriften på kommande möten 
till ett pris av 70 kr. 
  
Vid årets sista månadsmöte den 24 november informerade Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap, MSB, genom Civilförsvaret i Luleå om kommunens krisberedskap och om 
hur du själv kan hantera konsekvenserna vid en svår kris. Hur klarar jag behovet av mat, 
vatten,  sömn och boende mm. Informationen var bra och givande och deltagarna visade stort 
intresse. Vår egen Karin Widman informerade om dagsläget rörande kunskapen om demens 
och vikten av att tidigt kontakta sjukvården om man misstänker att någon närstående drabbats 
av sjukdomen. Bromsmedicin som idag finns tillgänglig kan ge flera år av ett värdigare liv.  
                   
Fredagen den 12 december åt vi vårt Julbord på Scandic Hotell i Luleå. För 189 kr fick vi 
först en jultallrik med rikligt innehåll, därefter var det gående bord med flertal varmrätter och 
slutligen kaffe med lussebullar, pepparkakor och godis. Vi underhölls av vår kör Chorus Elina 
som framförde ett flertal julsånger. Till allas trevnad tog julbordet nästan tre timmar att 
genomföra. Karin Widman och Margareta Enbom företog lotteridragning och ordförande 
avslutade mötet med att önska alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. 
  
År 2015 inleds med Café fredag den 16 januari kl. 13.00 på Ängsgården. Monica 
Tellströms orkester, trio, står för underhållningen. Det är en välkänd orkester som även spelar 
utomlands och vars specialitet är jazz. 
 
Vårt första månadsmöte sker den 26 januari kl. 13.00 på Ängsgården. OBS lokal! 
Birgitta Groth från Röda Korset i Luleå kommer att informera om deras verksamhet och om 
deras behov av volontärer till bl.a. deras försäljningsverksamhet. 
 
Februaris månadsmöte sker fredagen den13 kl. 13.00 på Ängsgården. Underhållning ej 
klar. Återkommer. 
 
Mån den 23 februari kl.13.00 har vi vår Årsstämma och då är vi tillbaka på Tunaskolan. 
 
På nästa sida redovisar vi studiecirklar som startar första halvåret 2015. 
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STUDIECIRKELVERKSAMHET  
 
 
Aktivitet  Cirkelledare  Datum Anmälan till 
 
Läs- och skrivarkurs Sven Nyberg  Januari Vuxenskolan 0920-89320 
 
Friskvård  Stina Nordlund Januari Vuxenskolan        ” 
 
Körsång  Astrid Lindgren Januari Vuxenskolan        ” 

Slöjdkurs  Eilert Appelqvist Januari Vuxenskolan        ” 

Datautbildning           ?           26/1 -15 Vuxenskolan        ” 
Kursavgift 800 kr 
 
Chigong  Elsy Andersson 28/1 -15 Vuxenskolan        ” 
 
Livsmedelshantering Roland Maaherra 16/2 -15 Vuxenskolan        ” 
 
Släktforskning Sture Karlsson      ? Luleåbygdens forskarför. 

Sture Karlsson  
076-766 30 39   

 
Passion för livet           ?         ? Vuxenskolan 0920-89320 
 
Bowling  Gustav Burström April Gustav Burström 
 
Boule  Gustav Burström Maj 070-546 03 17 
 
Vin & Mat  Återkommer             
 
 
Anm: Återkommer där namn och tider saknas så fort vi får besked. 
 
Hoppas att ni upplevt det gångna SPF-året positivt och jag hoppas att 2015 skall bli 
ännu bättre. Hoppas vi snart ses igen utvilade och glada. Jag önskar er alla 
 
 
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR 
Kenth Nilsson 
 
   
 


