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Hej igen och god fortsättning på hösten med bär- och svamplockning, löjfiske,  
trädgårdsarbete och mycket mera. Varför inte en promenad i naturen eller parkerna för att 
njuta av alla vackra höstfärger. 
 
Som ni vet så var höstens första aktivitet den 30/8 årsmötet för år 2020 i Mjölkuddsgården 
med uppträdande av estradören Bo Selinder. Det var 50 medlemmar anmälda och nästan 
samtliga var närvarande. Tills vidare får vi inte vara fler vid våra möten pga rådande 
Coronapandemi. Så länge FHM restrektioner gäller råder anmälningsplikt till alla tills vidare 
kommande aktiviteter. Vi tillhandahåller handsprit, munskydd, handskar och avstånd.
                                    
 
Årsmötet inleddes med att ordförande Kenth Nilsson hälsade alla välkomna och uttryckte 
glädjen över att vi åter får träffas och att alla såg precis lika ut som innan nedstängningen av 
samhället. Därefter genomfördes vår sedvanliga parentation till minne av våra under år 2020 
bortgångna 15 medlemmar. Estradör Bo Selinder framförde inledningsvis sången ”Blott en 
dag” och därefter genomfördes ljuständning, namnläsning, tyst minut, diktläsning av Gunilla 
Forsell, dikten ”Kärlek och Saknad av Lars Berghagen” och som avslutning sjöng Bo ”Sol vind 
och vatten” av Ted Gärdestad. Därefter genomfördes årsmötet enligt föredragningslistan 
under ledning av mötesordförande Leif Boman och sekreterare Lars Hällgren. Till ordförande 
valdes Kenth Nilsson för 2021 och nya i styrelsen blev Karin Åberg och Ingemar Oja. Bernt 
Grahn avtackades för sin tid i styrelsen och postutdelarna Marianne Norblad, Inga-Britt 
Carlberg, Annica Jonsson samt Ulla-Britt Nilsson fick förutom Bernt Grahn ett stort tack och 
en blomstercheck för sitt arbete. Postutdelarna har fått arbeta mer än ett vanligt år under 
pandemin. Efter kaffe med godbit framförde Bo Selinder till stor del egnskrivna sånger till 
deltagarnas förnöjelse. Därefter avslutades årsmötet.  
 
Våra kommande aktiviteter, Cafémötet fredag den 17 september kl. 13.00, hålls i PROs 
lokal ”Silja Blo” på Mjölkudden. Historikern Roine Wiklund LTU, som är ansvarig för boken 
”Luleå 400 år” kommer att presentera en resumé över Luleås historia. Anmälan om 
deltagande görs till Monica Gustafsson på e-post mormor.gustafsson@gmail.com eller tel.                 
070-541 02 80 senast den 14 september. Antalet deltagare är 50 enl. FHM regler. Ej 
anmälda får endast plats om antalet anmälda understiger 50. Boken finns att köpa. 
 
Nästkommande aktivitet är sillunch med hotellvisning på Scandic Hotell måndag den 27/9 
kl. 13.00. Inbjudan kommer att skickas ut längre fram. Anmälan mottages ej förrän alla fått 
sin inbjudan. Antalet deltagare är maximerat till 50. 
 
Under hösten 2021 drar Norrbottens Teatern igång igen med nya chefen Gunilla Röör. 
Revyn "Ja må hon leva"har premiär på Scen 1 den 9 oktober 2021. Revyn handlar om 
kvinnors rösträtt och framförs i cafémiljö. 
Den 23 oktober 2021 har "Den tatuerade änkan" premiär på Scen 2. Tema man blir aldrig 
för gammal att söka kärleken. 
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Dessutom kommer scenluncher och gästspel att framföras.                                                  
Fråga om pensionärsrabatt för SPF Mjölkudden fortfarande gäller trots att vi inte har klart 
med nytt teaterombud.  
 
Eftersom vi förlorat ett flertal medlemmar utöver naturlig avgång och inte kunnat aktivt 
arbeta med nyrekrytering under pandemin genomför vi nu en stor ”drive”. Vi har skickat ut 
med post ca. 150 inbjudningar till en informationsträff om SPF Mjölkudden och vår 
verksamhet som vi genomför den 22/9 i lokalen Silja Blo på Mjölkudden. Med anledning av 
detta återkommer vi igen med vårt stimulanspaket för rekrytering. För att stimulera 65+ att 
bli medlemmar hos oss gäller nedanstående regel under innevarande år. Vårt mål är bl.a. att 
när de väl är medlemmar skall de stanna i föreningen för att vi är trevliga och har många fina 
aktiviteter att erbjuda till låga kostnader. Vi har i styrelsen beslutat reducera tillfälligt 
medlemsavgiften för nya medlemmar för år 2021 med 50% eller till 125 kr. Av praktiska skäl 
betalar nye medlemmen in 250 kr till förbundet medan 125 kr återbetalas vid årsskiftet till 
nye medlemmen av SPF Mjölkudden . 
 
 Den som rekryterat ny medlem under året och har anmält detta till vår matrikelansvariga 
Monica Gustafsson, se e-post och mobil se nedan, i samband med rekryteringen blir bjuden 
på vårt Julbord på Scandic Hotell, värde över 200 kr. Vi får hoppas att vi som tidigare år får 
besök av Norrbottens Lucia och hennes tärnor. Tar du in flera medlemmar får du flera 
Julbord som du kan skänka bort till någon annan medlem, ny eller gammal. 
 

• GLÖM INTE  MEDDELA MONICA GUSTAFSSON NÄR NI BYTER ADRESS PÅ TEL.            
070-541 02 80  ELLER  E-POST: mormor.gustafsson@gmail.com   

 
Avslutningsvis vill styrelsen meddela att vi kommer att bjuda alla besökande 
medlemmar på våra möten till årets slut på kostnaden för ”kaffe med dopp” 
(30 kr). Detta är möjligt pga vår goda ekonomi. 
 
VÄLKOMNA TILLBAKA TILL VÅRA TRÄFFAR 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
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