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Nu som ni känner till är det dags att genomföra vårt, SPF Mjölkuddens årsmöte, måndagen 
den 28 februari kl. 13.00 i Mjölkuddsgården. Vår kör Chorus Elin kommer inte att 
underhålla oss utan körledaren Jonas Wasserman kommer att spela och sjunga. Som 
tidigare år tar vi ingen entréavgift utan bjuder på kaffe med kaka. Vi genomför ett LOTTERI 
med charklådan som första pris, brandsläckare och vinflaskor. 
 
Fredag den 11/2 genomförde vi årets första aktivitet på som vanligt Mjölkuddsgården med 
uppträdande av ”Mac Allan” som är en utflyttad Luleåbo från Stockholm. Innan 
underhållningen började hälsade ordförande alla de nästan 40 medlemmarna välkomna med 
en genomgång av aftonens program. Som det ser ut kommer vi att kunna återgå till 
Ängsgården om ca. 1-2 månader efter att Kommunens stora smittspridning på äldreboendet 
ebbat ut. Där kommer vi att kunna genomföra våra kontorsarbeten, styrelsemöten, 
studiecirklar och en del andra mindre aktiviteter som Chi Gong. Fram till sommarn är vi 
inbokade på Mjölkuddsgården för månadsmöten och caféer.   
    Vidare informerade studieombud Barbro Larsson om studieverksamheten och 
önskade att några av våra medlemmar skulle kunna ställa upp som cirkelledare i allehanda 
ämnesområden. Du som har något att erbjuda kontakta Barbro på tel. 072-857 33 77. 
      
 Valberedningens ordförande Staffan Bengtsson informerade om svårigheterna 
att få medlemmar att aktivera sig i framför allt styrelsen men även i en del andra 
sammanhang. Han påpekade, att om vi inte får en fungerande styrelse tvingas vi att lägga 
ned vår förening. Har ni förslag på lämpliga personer eller om ni själva är intresserade 
kontakta då Staffan på tel. 070-512 01 86. Vår sekreterare och tf reseombud Lars Hällgren 
informerade om våra kommande planer i frågan. Se bifogad bilaga där mer information 
framgår. 
Efter avslutad information övertog ”Mac Allan” taktpinnen med sitt musiserande.  Han bjöd 
på en fantastisk musikalisk resa som varade en timme men kändes som en kortare stund. 
Det var inte bara att han sjöng mycket bra utan han spelade på sin gitarr som en enterteiner 
skall spela. Han hade 500 sånger i sin dator och under hela sitt framträdande fick publiken 
önska sina favoriter. 
 Detta innebar, att han visade sin förmåga att kunna spela och sjunga. Månadsmötet 
avslutades med kaffe och hembakat bröd ,bullar och mazariner, som Ann-Katrin Östling hade 
bakat. Inget är bättre än hembakat. 
Efter kaffet avslutade mötet med lotteridragning där charklådan fortfarande är vårt första 
pris. 
Förutom årsmötet den 28/2 kommer vi under mars månad att onsdag den 13/3 kl. 18.00 
genomföra vår Pubkväll i Lokalen Siljaboo (PROs lokal Mjölkudden). Till kvällens 
underhållning svarar som vanligt det uppskattade Paret Thorneus för. Det finns att köpa   
liten assiett med smått och gott samt ett glas vin, rött eller vitt alt. 33 cl starköl för endast 
60 kr. Ingen entré. Naturligtvis kan ni köpa separat ett glas Vin 30 kr, Starköl 20 kr, Folköl 
eller Loka för 15 kr eller en kopp kaffe med kaka för 30 kr. Betala med kort, swish eller 
jämna pengar i sedlar. Inga mynt accepteras längre. Tisdag 29/3 genomför vi seniorshopen 
i Mjölkuddsgården. Entré 30 kr men då bjuder vi på kaffe och kaka.  
Hälsningar 
Kenth Nilsson 


