
          Aktiva Seniorer i Kramfors       
 
Nästa möte 
Nästa möte blir måndagen den 20 januari kl 12.00, Församlingsgården, Kramfors. 
Vicci och Bosse Sjöbom, Sundsvall, ”Textil och musik”. 
 
Referat från julbordet den 11 december 2013 
 

 
 
 
81 Aktiva seniorer träffades den 11 dec på Kramm för årets sista månadsmöte. Ordf Ralf L 
hälsade välkommen och presenterade sju nya medlemmar. Så var det dags att ta för sig av 
julbordet som innehöll allt man kan önska sig och mer därtill.  
Efter maten blev det lottdragning och därefter läste Gerd Lidbaum ”Tomten” . 
 
Sedan fick vi lyssna till en kvinnlig blåskvintett från Nordiska Kammarorkestern som förutom 
svenska julsånger spelade dansk, engelsk, fransk och amerikansk musik. Musiken framfördes på 
tvärflöjt, klarinett, fagott, oboe, engelskt horn och valthorn. 
Programmet började med den välkända Klang min vackra bjällra och därefter fick vi höra 
välkända julvisor och som avslutning When you wish upon a star. 
Ordf.tackade musikanterna för den trevliga underhållningen och medlemmarna för året som gått 
samt påminde om julgruppsplanteringen på Nordvik. 
 
Under hösten har olika aktiviteter erbjudits. Några medlemmar har fått lära sig använda Ipad med 
hjälp av en duktig lärare på biblioteket, Gunilla Sjödin. Kan rekommenderas till andra. Det är 
aldrig för sent att lära. 
En teaterresa har gjorts till Stockholm. Alltid roligt att komma till huvudstaden och bo och äta 
gott. Lördagskväll besöktes Cirkus, där musikalen Spök gavs. 
Nästa möte den 20/1 2014. 
 



 
 
 
Referat från mötet den 11 november 2013 

 
 
Ordförande Ralf Lundqvist välkomnade närmare 100 aktiva seniorer, däribland tre nya 
medlemmar, till månadsmötet måndagen den 11 november. Ralf berättade att dagens kaffekassa 
skall gå till katastrofoffren på Filippinerna och inledde sedan mötet med dikten Evighet av Karin 
Boye 
Till mötet var Annika Winhagen inbjuden med sitt program ”Edith Piaf – en resa i ord och ton”. 
Annika är född och uppvuxen i Ramvik och började sjunga redan som liten. Hon har tidigare 
arbetat som grundskollärare några år men är nu verksam som sångerska i det egna företaget. 
Annika har gjort sig känd som tolkare av Edith Piaf och har turnerat runt landet med den och 
andra föreställningar. Programmet vi fick lyssna till i dag handlar om den franska sångerskans 
tragiska liv. Edit Piaf dog 1963, endast 48 år gammal. 
Annika bjöd på en musikalisk upplevelse utöver det vanliga och slutade med den välkända 
sången Non, je ne regrette rien.  
Därefter fick vi lyssna till Åke Lönn som berättade om en del platser runt Ungholmen i Multrå 
och framförde sedan en dikt av Pelle Molin, som är född i Multrå församling. 
Efter lottdragningen följde information och därefter läste Jan Fällström dikten Brylkrämen av 
Nicke Sjödin. Julbordet blir den 11 december på Kramm.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från mötet den 14 oktober 2013 
 

 
 
Ordförande Ralf Lundqvist välkomnade ett 70-tal aktiva seniorer till månadsmötet måndagen den 
14 oktober. Han inledde mötet med att läsa dikten ”Livet kan vara härligt” av Tora Holmlund. 
  
Till mötet var Cissi Jakobsson från Sollefteå inbjuden för att underhålla oss. Cissi är utbildad 
lärare och hon har bland annat undervisat i historia. Numera är hon frilansare med eget företag. 
Sång och musik har gått som en röd tråd genom livet för Cissi och hon har uppträtt såväl på 
hemmaplan som på andra orter i Sverige, men också utomlands. 
Cissi berättade och visade bilder från den vackra ön Capri, bilder som hon varvade med sång och 
pianospel. 
Hon berättade om sitt älskade Capri, lite om Axel Munthe och hans väg till Capri samt om 
drottning Viktoria. Cissi kan konsten att entusiasmera andra och det blev en lyckad blandning av 
föredrag och sång. Hon avslutade med att sjunga den neapolitanska sången, O sole mio, som är 
spridd över hela världen. 
 
Efter kaffet blev det lottdragning följt av information och därefter läste Jan Fällström dikten 
”Konsumentblae” av Nicke Sjödin, den innehöll många dråpliga inslag som lockade till skratt.  
Åke Lönn framförde sedan Erna Salos ”Höstvisa” fritt ur minnet 
Nästa möte den 11 nov men innan dess höstfest den 25 oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från mötet den 18 september 2013 
 

 
 

Onsdagen den 18 september startade Aktiva Seniorer sin höstverksamhet med den årliga 
surströmmingsfesten i Finnmarkens bygdegård. 
 

Trots de regntunga skyarna värmdes vi av den inbjudande dukningen till kvällens surströmming. 
Ordf. Ralf Lundqvist hälsade alla, och speciellt två nya medlemmar, välkomna till kvällens fest. 
Därefter informerades vi om höstens cirklar, lag till bowlingserie, film på dagtid och den 
stundande höstfesten. Ralf lämnade sedan över till Jan Fällström som läste några dikter med 
anknytning till kvällens tema. Surströmmingsdoften började spridas i lokalen och nu var det dags 
att smaka på årets surströmming och alla åt med god aptit.  När värsta hungern stillats blev det 
allsång till dragspelsmusik av Bernt. 
 
I väntan på kaffet fick vi en klurig uppgift att jobba med som Ulf så småningom gav facit till. 
Efter kaffet skötte Birger den spännande lotteridragningen där vinstbordet dignade av det som 
medlemmarna skänkt. De flesta vinsterna gick att äta såsom bakverk, äppelmos, sylt, marmelad 
. 
När alla var mätta och belåtna och vinsterna tagit slut var det dags att åka hem. Ett stort tack till 
alla som bidragit till den lyckade festen och framför allt till dem som handlat, dukat, organiserat 
och skänkt vinster. Nästa möte den14/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från mötet på Väjaberget  10 juni 2013 
 

    
 
Måndagen den 10 juni hade Aktiva seniorer säsongsavslutning och drygt sextio medlemmar 
samlades till utflykten på Väjaberget. I strålande sol hälsades medlemmarna välkomna av Birger 
Söderström som även presenterade föreningens egen sånggrupp, Aktörerna, som sjöng några 
välkända visor till toner av Bernts dragspel. Allsångsblad delades ut och publiken deltog i 
allsången. 
Under tiden tände grillmästarna kolen, så efter allsången var det dags för korvgrillning. Att 
korven smakade bra gick inte att ta miste på.  
Som vanligt hade Birger gjort frågor till en tipsrunda och medlemmarna fick fundera både en och 
två gånger på vilket alternativ som var det rätta.  
Efter rundans kluriga frågor vankades kaffe och härliga muffins och därefter blev det 
prisutdelning.  
Hasse Wedin hade målat och skänkt två fina tavlor som lottades ut och många var nog 
avundsjuka på vinnarna. 
Det blev en fantastisk dag i det härliga vädret och som avslutning läste Jan Fällström två dikter av 
Nicke Sjödin, Vår´n och Byggmästar´n. 
Ordföranden tackade de som ordnat så att allt fungerat bra, framför allt Birger och Margareta 
Söderström och Ulf och Margareta Norlén samt tackade medlemmarna för en mycket trevlig dag. 
Han påminde även om höstens start, surströmmingen, i september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från utfärden till Åstön och Tynderö 22 maj 2013 
 

 
 

Den 22 maj gjorde aktiva seniorer en bussresa till Åstön och Tynderölandet. 
Färden startade på morgonen och vår trevlige bussförare gjorde en liten extrasväng i Härnösand 
där han guidade oss genom staden innan vi fortsatte till Birsta där vi fick information om 
köpcentret. 
Efter kaffe och smörgås och bar det iväg till Tynderö där vi fick information om Skeppshamns 
kulturmiljö. Vi fick bl a se fiskemuseet och Skepphamns kapell. I kapellet fick vi information om 
gamla tiders fiskare och inblick i hur livet kunde te sig på Skeppshamn i de gamla stugorna och 
sjöbodarna. Redan på 1500-talet lockade strömming, lax och sik fiskeborgare frän Gävle upp 
längs norrlandskusten och till Åstön. Gävleborna hade ensamrätt på fisket i omkring 150 år men 
även sedan dessa privilegier upphörde i början av 1700-talet höll de sig kvar i Skeppshamn.  
Efter lite kaffe åkte vi vidare till ”Lagår`n” på Tynderö, som är en gårdsbutik där man kan köpa 
tidlösa linnekläder, smycken, presenter mm. 
Nästa stopp blev den välkända restaurangen Idyllen, där vi avnjöt en god tvårättersmiddag. 
Efter middagen startade vi hemresan och vid 18-tiden var vi hemma i Kramfors igen.  
Vädret var bra under dagen . Tack alla som gjorde dagen så trevlig!  
Den 10 juni träffas vi på Väjaberget. 
 



 
 
Referat från mötet den 8 april 2013 
 

 
 
Den 8 april samlades vi, ett drygt hundratal medlemmar, för månadsmöte i Gudmundrå församlingsgård. 

 

Dagens huvudattraktion var Jonas Norrby, läkare från Vårdcentralen i Kramfors. Ämnet var, risker och 
nytta med våra mediciner. 
 

Det är viktigt att regelbundet följa upp äldres medicinförbrukning. Risken för biverkningarna ökar genom 

att många mediciners samverkar. Då vårdcentralerna numera har gemensamma journaler med 

slutenvården underlättas denna uppföljning väsentligt.  
 

Kroppens förmåga att bryta ned mediciner minskar vid hög ålder. Framför allt kan detta försämra lever- 

och njurfunktion. Vid hög ålder blir kroppen torrare, fettmängden ökar och man tappar muskelmassa.  

Den som har åldersdiabetes och använder Metformin kan avbryta medicineringen några dagar om man 

får besvär med illamående och kräkningar. 

När det gäller sömnbesvär tyckte Jonas Norrby att det var bättre att sova dåligt några nätter än att göra 

sig beroende av sömntabletter. 
 

Vår lotterichef Birgur förrättade lottdragning och var för dagen försedd med både roliga historier och 

rosa hatt.  

Jan Fällström läste dikt på mål och Sylvia redogjorde för planerade resor. 

 

Ralf: Tackade alla med ”ställ krav på vårdcentralerna och var rädda om varandra. Vi ses på 
Väjaberget den 10 juni.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från årsmötet den 11 mars 2013 
 

 
 
Aktiva Seniorer höll sitt årsmöte på Gudmundrå Församlingsgård måndagen den 11 mars. Drygt 
60 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Ralf Lundqvist som inledde mötet med dikten 
Evighet av Karin Boye.  
Ralf öppnade årsmötet och förhandlingarna tog vid. Till mötesordförande valdes Åke Molander 
och till sekreterare Anette Fällström. Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och 
ekonomiska berättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2012. Valberedningens samtliga förslag godkändes av mötet. Ralf tackade mötesordförande och 
sekreterare.  
Årsmötet avslutades med kaffe och tårta.  
Så var det spännande lottdragning, där första pris var en tavla skänkt av Hasse Wedin. 
Därefter följde underhållning av Johan Lindström från Kramfors Kulturskola 
som spelade gitarr, sjöng samt berättade en del roliga episoder från sitt liv som musiker. 
Vi fick höra fina tolkningar av Vreeswijk med flera samt känsligt gitarrspel i låten Jag ger dig 
min morgon. 
Så följde lite information om bl a kommande resor och Ralf tackade Ulla-Britt Örjestål från 
Medborgarskolan för det fina samarbetet. 
Jan Fällström avslutade mötet med två prosadikter av Birger Norman, Ljud och oljud samt 
Ådalspojka. 
Nästa månadsmöte blir den 8 april. 



 
 
Referat från mötet den 11 februari 2013 

 
 
Ett 100-tal Aktiva Seniorer samlades till månadsmöte den 11 februari på Gudmundrå 
församlingsgård. Ordförande Ralf Lundqvist presenterade dagens program och hälsade nya och 
gamla medlemmar välkomna med en dikt av Erik Axel Karlfeldt. 
Programmet inleddes av Bo Fröberg som talade på temat När horisonten flyttar sig – att bli 
gammal i en ny tid. Titeln är hämtad från fysikern Bodil Jönssons bok och handlar om åldrandet i 
en föränderlig tid. Bo tog upp lite om äldres lärande, makthavarnas och samhällets syn på äldre 
och problemet med att hantera kostnaderna för äldre. För oss som är äldre gäller det att se 
pensioneringen som en tid för möjligheter och nya utmaningar.  
Efter det efterlängtade kaffet skötte Birger Söderström den spännande lottdragningen och sedan 
kom månadens gäst Leif Mattisson. Vi fick se Leif byta skepnad till den populäre  oldtimern 
Verner inför våra ögon. Verner lockade fram många skratt när han berättade roliga episoder ur 
sitt liv bl a en vådlig skidtur där rövarna i Skuleskogen dyker upp, fisketur, forsränning, 
ballongflygning, bergsbestigning i Skuleberget och bungyjump från Sandöbron. 
Efter detta läste Jan Fällström en dikt på mål av Nicke Sjödin. 
Därefter följde information. 
Berättarkväll den 22/2 och årsmöte den 11/3 
 



Referat från mötet den 14 januari 2013 

 
 
Måndagen den 14 januari samlades ca 75 Aktiva Seniorer till årets första månadsmöte. 
Ordf Ralf Lundqvist hälsade välkommen, speciellt välkomnade han två nya medlemmar och 
inledde sedan mötet med en dikt av Erik Blomberg. 
     Efter detta kom dagens hemliga gäst, Bo Berglund, in. Han arbetar som vårdare på fängelset i 
Härnösand och gav oss en inblick i hur vardagen för de intagna ser ut.Totalt finns det 191 platser 
fördelade på olika avdelningar. Det var ett intressant ämne och frågorna var många. Bo 
poängterade att ett bra bemötande av de intagna från vårdarnas sida är viktigt. 
    Därefter blev det musikunderhållning av Anita Henriksson på piano och Tord Genborg på fiol. 
De inledde med ett stycke av Mozart och fortsatte med andra tonsättare. Det var ett varierat 
program med vacker sång och musik som gav många och långa applåder. De avslutade 
avdelningen före kaffet med Månsken över Ångermanälven av Karl Grönstedt. 
Efter kaffet blev det lottdragning och priser till vinnare av jultävlingen drogs. Anita och Tord 
fortsatte sitt trevliga och omväxlande musikprogram som avslutades med ett stycke av Oskar 
Rieding.  
Jan F läste på sitt förtjänstfulla sätt en dikt på mål av Nicke Sjödin, 
Efter lite information avslutades mötet. 
Nästa möte blir den 11/2 kl 12.00. 
 
 
 
 
 


