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Hoppas alla nya som gamla medlemmar har haft en lugn och skön Jul- och Nyårshelg. 
Vad gäller vädret så påminner denna tid om gamla tider när vi var barn med mycket kalla 
vinterdagar och mycket snö. Då tyckte man det var spännande men nu föredrar jag helst 
varmare väder trots att kläderna tål kyla mycket bättre idag.  
 
Måndag den 13 december genomförde vi vårt traditionella Julbord på Scandic Hotell men i 
år pga Pandemin utan Norrbottens Lucia. Våra 80 medlemmar fick istället lyssna till Luleå 
Barbershop Singers som stod för den musikaliska underhållningen. Kören under ledning av 
Lars Johansson sjöng klassiska barbershopsånger och som vanligt i a cappella. Deras 
framförande uppskattades mycket vilket även denna gång visades genom kraftiga applåder 
och begäran om en avslutande sång. Det känns bra att i dessa Coronatider kunna sprida lite 
glädje och minnen till medlemmarna. 
 
Till nya men även gamla medlemmar och funktionärer vill jag påminna om att vi, som 
tidigare år, alltid bjuder alla som under året rekryterat en ny medlem eller aktivt arbetat i 
föreningen på Julbordet som tack för deras insats. Julbordet bestod av en serverad tallrik 
kallskuret varefter en buffé med varmrätter väntade och slutligen intogs kaffe med kaka. 
Stämningen var hög och Julbordet smakade gott.  
 
Efter Julbordet genomfördes lotteridragning där högsta vinsten var vår charklåda, sedan en 
brandsläckare och många andra fina priser. Slutligen avtackade ordförande de i SPF 
Mjölkudden närvarande funktionärer för deras insatser under året och framhöll deras 
betydelse för vår förenings välmående. Slutligen önskade ordförande samtliga närvarande 
en GOD JUL o GOTT NYTT ÅR. 
 
Vi bifogar programverksamheten för våren 2022 vad gäller månadsmöten, café och pub 
samt den senaste versionen för studiecirkelverksamheten. Har ni frågor kontakta då 
berörd cirkelledare som finns med. 

 
Vi kommer inte under januari genomföra månadsmötet 31/1 pga rådande 
restrektioner gällande Coronapandemin. Vi återkommer när nya direktiv 
framförs från FHM. 
 

Jag önskar er en god fortsättning på det nya året 2022. 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
 
 


