
S H N IOR HR I *TI NHhI
.-' .^,.- .^"^",-..^i"

INFLYTAITIDF r VALFHIHFT r LIUgKVål-ITFT

2Ar4-49-r2
sid.1./2

MÅNADSBREv SEPTEMBER 2OI4

Nu är höstens aktiviteter i full gang. Våra nya lokaler på Ängsgården iir invigda trots afi de
inte var ftirdiganpassade enligt gjord överenskommelse. Den uppsatta glasväggen mellan
restaurangdelen och "glasrummet" är nu riven i sin helhet vilket blev mycket bra, stor
sammanhängande lokal. Det kommer istället att monteras en höjbar jalusivägg i öppningen
mellan hallen och restaurangen. Detta innebär att vi får behålla dagens öppning niir vi har
våra möten.

Vid månadsmötet den 25 augusti då vi invigde våra lokaler var vi ca.65 medlemmar som åt
surströmming, drack kaffe med tårta och lyssnade till mycket bra sång och musik av Maria
Routinkoski ackompanjerad av Tomas Bergenskans på piano. Ansvaret ftir servering av
surströmming i egen regi var Karin Widman och Monica Gustafsson som vid serveringen fick
hjälp av den ftiregående caftpersonalen. Tack till er alla ftir ett gott arbete och smaklig måltid.

Boulen startar den 23 september kl. 10.00 - 13.00. Plats är Boulehallen Örnnäset. Pris
fiir spel är 40 kr. Kaffe med bulle 20 kr. Anmälan till Gustaf Burström tel: 0920-16125
eller 070-5 46 03 17. E-post gustaf.burstrom@telia.com

Studiecirkeln i Bridge börjar den29l9. Se utlämnad programverksamhet for höste 2014.

Påminner om musikalen LA CARGE aux Folles på Norrbottensteatern tisdag 21 okt. kl. 13.00
till priset 195 kr. Fragor besvaras av vårt teaterombud Astrid Lindgren 0920-22T164.

Vid Pubafton onsdag den 8 oktober, som är vår ftirsta Pub i våra nya lokaler, kommer den
välkände underhållaren och estradören från Luleå Svante Lindqvist att underhåIla.

Som jag skrev i ftregående månadsbrev iir starttiden ftir våra månadsmöten ändrad till kl.
13.00 från och med i höst. Detta innebiir altväramånadsmöten och Caföer alltid börjar samma
tid kl. 13.00. Månadsmöten är på mandagar och caföer på fredagar.

Hälsningar
Kenth Nilsson
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