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Äntligen får vi börja leva som innan pandemin eftersom från slutet av september upphörde 
alla restrektioner att gälla för vi som har fått två vaccinsprutor. JÄTTESKÖNT eller hur ! 
 
Fredag den17/9 genomförde vi vårt sedvanliga cafémöte med Lektor Roine Wiklund från LTU  
som föreläste i ämnet ”Luleå 400 år”. Han genomförde sitt föredrag på ett lysande och 
fängslande sätt. Luleå fick sina stadsrättigheter 1621 men redan på 1300-talet blev 
Gammelstad utsedd till sockencentrum som var en plats för rättskipning och handel. Där 
fanns redan ett träkapell, som senare brann ner, där nuvarande stenkyrka står. De två 
viktigaste handelsvarorna var på den tiden lax och korn som fraktades med båt söderut. 
Dagens kyrka påbörjades under 1400-talet och invigdes år1500. Runt kyrkan växte 
kyrkstaden fram där man kunde bo när man kom med häst och vagn på besök för att fira 
större kyrkliga högtider. P.g.a landhöjningen flyttades Luleå till sin nuvarande plats i mitten 
av 1600-talet. Under 1600-talet brann Luleå ner två gånger för att ytterligare brinna1762 då 
två tredjedelar av staden brann ner samt stadsbranden 1887. Katastroferna ledde till att 
man nu började bygga fler stenhus, bredare gator och längre mellan husen. Som ni vet firar i 
år Piteå och Luleå sina 400-års jubileums.  
 
Måndag den 27/9 genomförde vi vår traditionella sillunch på Scandic Hotell. Det var mycket 
intressant att få en presentation av hotelldirektör Jenny Erikson som informerade om 
utbyggnaden av hotellet som nu är det största hotellet norr om Gävle med 273 rum och 
byggt i 7 våningar. Hotellet har alla faciliteter som ett modernt hotell skall ha som ex.vis en 
mycket fin restaurang med plats för nästan 300 besökare och flera mindre som större 
konferenslokaler. Googlar ni på Scandic Hotell Luleå finner ni massor med ytterligare 
information. Önskar ni äta middag i deras restaurang mellan 17.00-18.30 erhåller vi SPF-are 
20% rabatt på all mat. Efter genomgången avnjöt vi ett som vanligt gott sillbord med 
tillbehör för de som så önskade 
 
Onsdag den 13/10 kl. 18.00 har vi vår PUB-kväll med underhållning av Paret Thorneus, se 
bilaga. Vi träffas i PRO:s lokal Siljabloo på Mjölkudden. Skälen till att vi andra halvåret 
genomför alla våra aktiviteter antingen på Mjölkuddsgården eller i PROs lokal Siljabloo är 
att vi inte visste när programmen skulle bokas om vi fick vara på Ängsgården pga 
pandemin och att lokalen har blivit för liten. 
 
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”. 
       

Dessutom kommer scenluncher och gästspel att framföras.                                                  
Fråga alltid om pensionärsrabatten på biljettpriset för medlemmar i SPF Mjölkudden 
fortfarande gäller så får ni troligen billigare pris.  
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Den som rekryterat ny medlem under året och har anmält detta till vår matrikelansvariga 
Monica Gustafsson, se e-post och mobil 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   

 
VÄLKOMNA TILLBAKA TILL VÅRA TRÄFFAR 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
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