
 

Möten 2012 
 
Referat från decembermötet 12 december 2012 

 
Aktiva Seniorer avslutade sitt, på alla sätt, aktiva år med julbord den 12 december på Kramm. 
Det hade lockat drygt 70 medlemmar som kommit för att äta och träffas. I foajén blev det glögg 
och mingel och alla fick en gratislott innan de satte sig till bords. 
Ordf Ralf Lundqvist hälsade välkommen.  
 
Innan det var dags att ta för sig av julbordet underhöll Aktivas egen sånggrupp, Aktörerna, med 
välkända julsånger. Så blev det dags att njuta av det läckra julbordet som innehöll allt och mer 
därtill. Det smakade underbart gott och för många var lutfisken särskilt lockande. Måltiden 
avslutades med ost, kakor, godis och ris á la Malta. 
 
Efter julbordet läste Gerd Lidbaum dikten ”Tomten” av Viktor Rydberg. 
Den spännande lottdragningen sköttes av Hans Gunnarsson och Birger Söderström. 
Ordf Ralf L önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt år och tackade medlemmarna för året som 
gått och hälsade välkommen till ett nytt spännande år. Därefter tackade Jan Fällström styrelsen 
för allt arbete som lagts ner på att ordna trevliga aktiviteter för medlemmarna.  
2013 års vårprogram lämnades ut. 
 
Nu ser vi fram emot att efter helgerna åter få ses den 14 januari klockan 12.00 på Gudmundrå 
församlingsgård där Thord Genborg och Anita Henriksson underhåller. 
 



Referat från novembermötet 26 november 2012 

 
 
AS höll måndagen den 26 november sitt månadsmöte på Gudmundrå församlingsgård i 
Kramfors. Mötet lockade ett 80-tal, däribland några nya medlemmar, som hälsades särskilt 
välkomna. Ordföranden började mötet med att läsa en dikt om kärlek av Lasse Berghagen. 
  
Dagens underhållare var tvillingarna Åke och Börje Sjölander som spelade fiol och dragspel. 
De inledde med Gärdebylåten och fortsatte sedan med andra kända folkmusiklåtar. 
 
Därefter var det dags för Sten Brinkmalm, dagens hemlige gäst, som berättade om turerna kring 
Doktor Barks kulle. Rivningen av Doktor Barks villa rycker allt närmare och Länsstyrelsen har 
beslutat att avslå de överklaganden som kommit in eftersom ingen av de tre som överklagat är 
bofasta på en fastighet inom detaljplaneområdet eller i anslutning till detta. 
Sten har gjort en stor insats för att rädda Doktor Barks villa och den verksamhet som bedrivits där 
och han uppmanade oss att vara med och påverka Kramfors framtid. 
 
Före kaffet läste Jan Fällström dikten Skola av Nicke Sjödin och därefter skötte Birger den 
spännande lottdragningen. 
Efter fika och lottdragning kom en bröderna och trollade samt avslutade med att blåsa i näverlur 
och kohorn. Bröderna avslutade med White Christmas . 
Julbordet är den 12 december.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från oktobermötet 8 oktober 2012 
 

 
 
Måndagen den 8 oktober träffades ett drygt 80-tal aktiva seniorer på Gudmundrå 
församlingsgård. Ordf Ralf Lundqvist välkomnade alla och särskilt några  blivande medlemmar 
samt lämnade över ordet till Agneta Lalander från Hörcentralen i Sollefteå, som är en av 4 
hörcentraler i länet. Hon informerade om arbetet vid Hörcentralen och vi fick veta att kontakt 
med verksamheten sker genom remiss t ex från vårdcentral. Det finns inget dropin och väntetiden 
är ca tre månader. När patienten kommer görs en hörselundersökning, samt en intervju för att få 
fram det individuella behovet. Det tar tid att lära sig använda hörapparat bl a för att hjärnan 
behöver ställa om sig och en hörapparat skall användas dagligen för att fungera så bra som 
möjligt.  
Plötsligt knackade det hårt och in kom en ”gruvarbetare”. Det var dagens hemliga gäst, Hans 
Åström, som drog ett nummer från Västansjörevyn.  
När kaffet var urdrucket blev det information om en planerad pubafton den 9/11 samt om de 
pågående cirklarna. 
Efter detta fick vi lyssna till Bo Fröberg som berättade fängslande om sig själv och sin 
verksamhet.  
Mötet avslutades med att Jan Fällström läste en dikt av Nicke Sjödin  
Nästa månadsmöte blir den 26/11 på Gudmundrå församlingsgård.  
 



 
Referat från septembermötet 19 september 2012 

 
 

Onsdagen den 19 september var det äntligen dags för Aktiva Seniorer att starta sin 
höstverksamhet, vilket skedde med den årliga surströmmingsfesten i Finnmarkens bygdegård. 
Intresset var som vanligt stort och 67 medlemmar var anmälda till festen. 
 
Ordf. Ralf Lundqvist hälsade alla, och speciellt nya medlemmar, välkomna till dagens fest samt 
informerade om att månadsmötena i höst, på försök, skall hållas på Gudmundrå församlingsgård. 
Därefter fortsatte vice ordf. Birger Söderström med att informera om eftermiddagens program.   
När surströmmingsdoften började spridas i lokalen tog allsången vid. Den leddes av Bernt 
Eriksson, vår duktige dragspelare, som med sin dragspelsmusik fick fart på sången. Alla åt med 
god aptit och njöt av årets surströmming som smakade lika underbart som vanligt. 
I väntan på kaffet blev det tid för bensträckare och för att umgås med medlemmar man inte sett 
på länge.  
 
Efter kaffet var det dags för den spännande lotteridragningen där många vinster fick det att 
vattnas i munnen. När alla vinster var utdelade var det dags att avsluta den trevliga samvaron och 
ordföranden framförde ett stort tack till styrelsen och styrelsens respektive som sett till att allt 
fungerat så bra. 
 



 
 
 
Referat från maj månads aktiviteter 2012 

 
 
Under maj månad har vi haft många olika aktiviteter.  
 
Tisdagen den 8 maj var det gemensam avslutning för bowlinggrupperna. Detta firades med lunch 
och bowling på Strike, något som blev väldigt lyckat. Ett stort tack till Hans för allt jobb han lagt 
ner under året. 
 
Onsdagen den 9 maj hade Musikcirkeln sin avslutning i Gudmundrå kyrka där Anna Larsson och 
Ann-Kristin Färnström bjöd på en föreställning med musik av Mozart, Bizet, Rossini och Händel. 
Med deras välklingande röster blev det en fantastisk konsert. Stort tack till musikcirkelns ledare, 
Erik. 
 
Onsdagen den 16 maj reste vi till Casino Cosmopol i Sundsvall. Vid ankomsten bjöds vi på lunch 
och därpå följde visning av casinot och lite spelinformation. 
 
Onsdagen den 30 maj var den årliga utflykten till Väjaberget. Där bjöds ett 60-tal medlemmar på 
en trivsam dag. Birger hälsade välkommen och därefter blev det underhållning av Anette Linné 
från Edsele. Hon bjöd oss på en lite annorlunda stund där hon varvade berättelser med musik på 
dragspel. Därefter var det korvgrillning, tipsrunda samt fika. Ordf tackade arrangörerna för 
dagen. 
För de trädgårdsintresserade fortsätter aktiviteterna även i sommar med start den 9 juni med 
Tulpanfestivalbesök. 
Höstsäsongen startar med surströmming den 19/9.  
 
 
 
 
 
 



 
Referat från mötet den 18 april 2012 
 

     
 
 
Ett 60-tal Aktiva Seniorer samlades till månadsmöte den 18 april i Stenskolan Bollsta. 
Ordförande Ralf L välkomnade med en vårdikt av Tora Holmlund och hälsade tre nya 
medlemmar välkomna. Sedan var det dags för dagens gäst, David Wiklund, att informera om 
smart vardagsteknik. David är projektanställd Arbetsterapeut i ett projekt som har resulterat i en 
visningsmiljö med smart vardagsteknik i Arbetsförmedlingens gamla lokaler på Torggatan. BAS-
förvaltningen i Kramfors kommun har fått projektmedel från regeringen och 
Hjälpmedelsinstitutet för att starta ett projekt som heter ”Teknik för äldre”. Projektet riktar sig till 
målgruppen 80 år och äldre men är självklart tillgängligt för alla åldrar. Smart vardagsteknik kan 
vara redskap som underlättar köksarbetet, enklare fjärrkontroller och användarvänliga telefoner. 
Syftet med projektet är att: öka kännedomen om teknik i vardagen, 
öka tillgängligheten och ge möjlighet att prova tekniska lösningar samt att underlätta 
vardagssituationer. 
 
Efter kaffe och lottdragning var det dags för Aktiva Seniorers egen sånggrupp, Aktörerna, att 
tillsammans med Bernt Eriksson på dragspel framföra några visor. 
Sylvia informerade om kommande aktiviteter och Ralf tackade alla cirkelledare.   
Jan F avslutade med att läsa två dikter av Nicke Sjödin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från årsmötet den 21 mars 2012 

  
Kent och Ingrid Wikberger från Hammarstrand    Styrelsen 2011 och 2012 
                 Birger, Hans, Sylvia, ordf Ralf, Kerstin, 
                 Ulf, Margareta, Bo, Elisabeth 
 
Drygt 70 medlemmar samlades vid Aktiva Seniorers årsmöte den 21 mars. Ordföranden hälsade 
välkommen och läste dikten Marsvår av Gunnar Silverstolpe. Dagens underhållare Kent och 
Ingrid Wikberger från Hammarstrand och Ulla-Britt Örjestål från Medborgarskolan blev speciellt 
välkomnade. Ordf berättade att 13 nya medlemmar tillkommit under våren. 
 
Sedan tog sedvanliga mötesförhandlingar vid. Till mötets ordf valdes Åke Molander och till sekr 
Ulla-Britt Lycksell. Verksamhets- och ekonomiska berättelser fanns att läsa och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Valberedningens samtliga förslag godkändes 
av mötet. 
 
Till styrelse för kommande verksamhetsår valdes ordf Ralf Lundqvist, vice ordf Birger 
Söderström, sekr Kerstin Sjöbom, kassör Hans Gunnarsson samt styrelseledamöter Sylvia 
Stenberg Lundqvist, Ulf och Margareta Norlén, Bo Fröberg och Elisabeth Pettersson. 
Årsmötet avslutades med kaffe och semla. 
 
Därefter följde underhållning av Kent och Ingrid Wikberger som bjöd på härliga ”godingar” av bl 
a Jim Reeves och Julian Carter. 
Sedan spännande lottdragning med priser skänkta av Hasse Wedin, Kramm, Strike, 
Skafferiet.mm samt lite information om kommande aktiviteter. Ordf tackade styrelsen och 
Medborgarskolan i Sollefteå för året. 
Jan Fällström avslutade med Nickes dikt Räknetimma. 
Nästa möte 18/4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från Berättarkvällen 2 mars 2012 

 
 
Fredagen den 2 mars hälsade ordf. Ralf Lundqvist ett drygt 60-tal medlemmar välkomna till årets 
”berättarafton” på Gudmundrå församlingsgård, där vi bjöds på underhållning, trevlig samvaro 
och den sedvanliga ärtsoppan. Vi fick höra Gun Viklund läsa några tänkvärda dikter av sin 
mamma, Tora Holmlund, och Gerd Lidbaum läsa humoristiska berättelser av Karin Brunk 
Holmqvist. Karin B H är en författare som med värme och insikt låter krocken mellan gamla och 
nya tider blomma ut i sina berättelser och man hörde många skratt och såg igenkännande nickar. 
Efter den goda ärtsoppan var det dags för kvällens höjdpunkt ”Emmas Drängar”. Kören består av 
ett 25-tal män från 20 till drygt 65 år med Emma Ekebjörk som körledare. De bjöd på en 
fantastisk musikupplevelse med ett varierat program, från Björn Skifs till Bellman. Tolkningen 
av Tomas di Leva var helt underbar och Emma själv fick stående ovationer när hon sjöng Björn 
Skifs ”Håll mitt hjärta”. 
 
Efter kaffe med kaka fortsatte kören sitt program. Den trevliga kvällen avslutades med att Jan 
Fällström läste några dikter på mål av Nicke Sjödin och ordföranden tackade styrelsen för allt 
arbete de lagt ner inför kvällen. 
Nästa aktivitet blir föreningens årsmöte som hålls den 21 mars på Stenskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från mötet den 15 februari 2012 
 

 
 
Onsdagen den 15 februari samlades medlemmarna till ordinarie årsmöte på Stenskolan i 
Bollstabruk. Ordförande Ralf Lundqvist inledde med att läsa en dikt. 
 
Därefter intogs scenen av Kent Sundberg från Sollefteå. Han spelade och sjöng för oss, bland 
annat visor av Lasse Berghagen, Cornelius Wresvijk och härliga och svängiga Elvis-låtar. 
 
Efter kaffet fick medlemmarna information om pågående aktiviteter, stickcafé, vinkunskap, 
bowling och musik. Jan Fällström läste en dikt på ”mål” av Birger Norman. Ett återkommande 
populärt inslag. 
 
2 mars inbjuds till Berättarkväll på Församlingsgården i Kramfors. Då blir det ärtsoppa mm och 
underhållning av Emmas Drängar, en manskör från Ramvik. 
 
17 februari åkte en stor grupp Aktiva Seniorer till Stockholm, för att lyssna till Björn Skifs och 
Lennie Norman. När vi kom fram fick vi beskedet att föreställningen var inställd pga sjukdom. 
Bybergs ordnade då snabbt biljetter till Golden Hits. Där underhöll talangfulla ungdomar oss med 
sång och dans i Wallmans anda. Det bjöds även på en god tre-rättersmiddag. 
 
På söndag besökte vi Steninge slott. Där fick vi njuta av massor av vackra orkidéer, pelargoner 
mm. Där fanns också en stor avdelning med fina presenter, kristall och keramik av Lena 
Linderholm. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från mötet den 18 januari 2012 
 

 
 
Årets första månadsmöte hölls i Stenskolan, Bollsta, den 18 jan. Dagens program, som handlade 
om hjärtat, lockade nästan 100 Aktiva Seniorer. Ordf Ralf L hälsade välkommen och inledde med 
en dikt av Nils Ferlin. Ett speciellt välkommen till dagens gäster överläkare Daniel Hagström och 
ordförande för Hjärt- och Lungsjukas förening i Kramfors, Rolf Eriksson. 
 
Daniel H inledde med att tala om hjärtats funktion och olika symtom vid hjärtinfarkt. Han 
beskrev vilka riskfaktorerna är för att drabbas av hjärtinfarkt samt hur behandlingen går till. 
Risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar markant med stigande ålder för både män och kvinnor. 
Daniel H fick svara på många frågor och betonade hur viktigt det är att ringa efter ambulans så att 
rätt behandling kan sättas in så tidigt som möjligt. Glädjande är att dödligheten i hjärtinfarkt 
minskar. 
 
Efter kaffet berättade Rolf E om hjärt- och lungräddning samt demonstrerade en hjärtstartare. 
Hjärtstartare finns på Läkarstationen, H o L:s kontor samt på Ådalshallen.  
Sedan blev det lottdragning och Hans G delade ut priser till vinnare av sin kluriga julgåta. 
Därefter informerade Ralf L om vårens cirklar. 
Jan F avslutade mötet med att läsa en dikt av Nicke Sjödin. Nästa möte blir den 15 feb, kan ev 
flyttas till en annan dag. 
 
 


