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MÅNADSBREV JUNI/JULI 2021-07-07 

 
Hej alla förhoppningsvis glada SPF-are tillhörande Mjölkudden för visst har vi haft en bra 
början på sommaren. Sol och åter sol gör ju att vi får fylla på energi till kropp och själ vilket vi 
kan behöva efter en tråkig, ensam och nedbrytande ”Pandemikarantän”. Vi glömmer det 
mörka och ser fram emot det ljusa. Hoppas sommaren kommer att kännas bra efter att vi 
alla fått våra två sprutor som ger ett bra skydd mot Deltavarianten och ännu bättre mot  
Covid 19. Vi behöver inte oroas för att vi bli allvarligt sjuka enligt professorer och annat 
fackfolk.  
 
Promenaden med grillning den 17 juni blev lyckad eftersom vi var ca. 25 deltagare som 
promenerade , grillade och upplevde en trevlig samvaro efter ett  långt uppehåll. Promenade 
gick från Mjölkuddsgården till Notviksgården där Leena Björnström med damer/herrar i 
förväg gjort iordning grillplats, kaffe med dopp och allt annat som fordrades.  
 
Eftersom myndigheterna lättat på restrektionerna kommer vi som det ser ut att kunna 
genomföra vårt årsmöte som planerat måndag den 30/8 kl. 13.00 i Mjölkuddsgården med 
bl.a. den kände estradören Bo Selinder som underhållare. Som vanligt bjuder vi våra 
medlemmar på förtäring med kaffe och dopp och ett glatt humör. Måndag den 27/9 
genomför vi vår sedvanliga sillunch men nu istället för på våren har vi det i höst på Scandic 
Hotell med förevisning av hotellet efter ombyggnaden, intressant. Programverksamheten för 
hösten vad gäller månadsmöten, caféer och pub får ni under senare delen av augusti.  
 
Jag återkommer igen om medlemsrekrytering.  För att stimulera 65+ att bli medlemmar hos 
oss gäller nedanstående regel under innevarande år där målet 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 direkt till nye medlemmen av 
SPF Mjölkudden när medlemsregistreringen är klar hos oss. 
 
Den som rekryterat ny medlem under året och har anmält detta till vår matrikelansvariga 
Monica Gustafsson tel. 070-541 02 80 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, E-POST ELLER 
TEL. NUMMER PÅ  070-541 02 80  ELLER  E-POST: mormor.gustafsson@gmail.com  

 
VI I STYRELSEN ÖNSKAR ALLA VÅRA MEDLEMMAR I SPF SENIORERNA MJÖLKUDDEN EN 
TREVLIG OCH SKÖN SOMMAR. 
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