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I vintermörket, det är lite ”vitt” på marken, ser det ljust ut när vi tänker på att enbart under de 
sista fyra veckorna har vi fått 9 st. nya/intresseanmälda medlemmar. Vårt nya sätt att rekrytera 
nya medlemmar genom att inbjuda till en informationsträff till SPF Mjölkudden har gett ett 
positivt utfall vilket gör att vi kommer att fortsätta med denna aktivitet även under 2015. 
 
Vid Cafémötet fredag den 14 november underhölls vi av Luleå Gammelstads Manskör under 
ledning av Lennart Johansson. De sjöng många kända sånger bl.a. Evert Taubes ”Fragancia” 
och allt på ett mycket professionellt sätt. Att deras framträdande var populärt visade sig 
genom att vi satte nytt medlemsrekord vid ett cafémöte och därför fick vi möblera upp med 
extrabord. Vi, publiken, applåderade till dess manskören bjöd på extranummer. Vi var 85 
besökare exkl. manskören. Serveringspersonalen, förstärkt för kvällen, gjorde ett fantastiskt 
arbete bland alla besökare. Tack!  
 
Månadsmötet måndag den 27 okt. informerade Filmpool Nords Vd Susanne Jonsson om 
deras verksamhet och vår helt egna kör, Chorus Elina, under ledning av vår nye körledare 
Göran Lindgren underhöll oss. Filmpool Nord i Luleå är idag näst största regionala 
produktionscentrum för film- och TV-produktion i Sverige. Förutom långfilmer som ”Mannen 
i graven bredvid” och ”Jägarna” sker inspelning av kortfilm och dokumentärfilm. Som 
avslutning på mötet sjöng ånyo kören och mötet avslutades med kaffe och dopp serverad av 
månadsgruppens personal på ett trevligt och inbjudande sätt. Tack!  
 
 Månadsmöte måndag den 24 november kl.13.00 kommer myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, att genom Civilförsvaret i Luleå att informera om Kommunens 
krisberedskap och hur du själv kan hantera konsekvenserna vid en svår kris för att kunna 
tillgodose dina grundläggande behov som mat, vatten, sömn, boende mm. Tunaskolan. Vår 
egen Karin Widman kommer att informera om vikten av tidig kontakt med sjukvården när 
man misstänker att någon närstående visar tecken på demens. Hjälp finns att få.  
                   
Vi kommer fredag den 12 december kl. 14.00 att bjuda på ett Julbord till ett pris av 189 kr på 
Scandic Hotell i Luleå. Det låga priset beror på att SPF Mjölkuddens medlemmar har 
specialrabatt hos Scandic hela året på dagens lunch. I priset ingår mineralvatten, julmust, 
lättöl och kaffe med kaka. Vår Kör Chorus Elina kommer att sjunga för oss under Julbordets 
intagande. 
Anmälan som är bindande sker till Karin Widman tel: 070-241 46 18 eller maila till 
karin.widman@telia.com alt. Monica Gustafsson tel: 070-541 02 80 eller maila till 
monica.gustafsson6@comhem.se. Sista anmälningsdag är fredag den 5 december. 
 
År 2015 inleds med Café fredag den 16 januari kl. 13.00 på Ängsgården. Vårt första 
månadsmöte sker den 26 januari kl.13.00 på Ängsgården. OBS! se lokal! 
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