
          Aktiva Seniorer i Kramfors       
 

Nästa möte 
Nästa möte blir måndagen den 12 januari 2015 kl 12.00 på Församlingsgården i Kramfors. 
Rektor Peyman Vahedi berättar om Ådalsskolan (Kommunens gymnasieskola). 
 
Referat från månadsträffen den 10 december 2014 
 

 
 
Aktiva Seniorer avslutade sitt, på alla sätt, aktiva år den 10 december med julbord på Kramm. 
Det lockade drygt 70 medlemmar som kom för att äta och träffas. 
Ordf Ralf Lundqvist hälsade välkommen och presenterade dagens program. 
 
Efter att alla låtit sig väl smaka av det förträffliga julbordet fick vi återigen lyssna till Nordiska 
Blåsarkvintetten, hoppas det blir en tradition. Med instrumenten oboe, valthorn, fagott, klarinett 
och tvärflöjt framförde de ett pärlband av julens mest älskade melodier blandat med klassiker. 
Den välspelande ensemblen skapade en härlig julstämning i musiken de valt. Vi fick lyssna till 
bla Christmas Carols, Tomtarnas vaktparad, Stilla Natt, Staffan var en stalledräng, några 
julpsalmer samt som avslutning When you wish upon a star och We wish you a Merry Christmas 
som extranummer.  
Ordf Ralf Lundqvist tackade musikanterna för den stämningsfulla julmusiken och 
underhållningen avslutades med att Gerd Lidbaum läste ”Tomten” av Viktor Rydberg. 
 
Ordföranden önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt år, tackade medlemmarna för året som 
gått och hälsade välkommen till ett nytt spännande år. 
  
Nu ser vi fram mot att efter helgerna åter få ses vid månadsmötet den 12 januari. 



 
 
 
Referat från månadsträffen den 17 november 2014 
 

 
 
Ordförande Ralf Lundqvist välkomnade drygt 110 aktiva seniorer, däribland sju nya medlemmar, 
till månadsmötet måndagen den 17 november. Föreningens medlemstal överstiger nu 200. 
Ralf inledde mötet med en dikt av Tage Danielsson innan dagens underhållare Klas och Sanna 
Norberg tog över. Klas har vi hört i rockbandet The Scramblers samt folkmusikgruppen 
Noratrion och Sanna har uppträtt som solist sedan 14 års ålder och är numera körledare för flera 
körer. Tillsammans uppträder de som duon Sanna&Klas. 
Efter inledningen med Fredrik Högbergs finstämda visa Jag vill bo vid älven, fick vi höra ett 
Evert Taube-medley, Elvislåtar, Sonja Aldéns Till en ängel, Gabriellas sång, Karlsson evig vår 
och som avslutning den vackra duetten The Prayer. Vi fick även lyssna till ett extranummer, En 
helt ny värld. Klas och Sanna bjöd på en musikalisk upplevelse utöver det vanliga och fick många 
och långa applåder. 
Efter kaffe och lottdragning fick vi information om bl a studiecirklar, julbord, 
julgruppsplantering, inbjudan till O-revyn, julmarknad och adventskonsert. 
Ingemo Sahlén, vinnare i den ovanliga ”Konamntävlingen”, gratulerades och 
som avslutning på mötet läste Jan Fällström två korta dikter av Nicke Sjödin. 
Nästa möte blir julbordet den 10 december. 
 
 
 
 
 
 



Referat från månadsträffen den 20 oktober 2014 
 

 
 
Drygt 100 aktiva seniorer välkomnades till månadsmötet den 20 oktober av ordförande Ralf 
Lundqvist som även presenterade sju nya medlemmar. Han inledde mötet med att informera om 
dagens program och läste dikten ”Sommarslut” av Anders Österling. 
Först på programmet var Björn Westerin som talade om artros. 
Björn är sjukgymnast vid Kramfors Hälsocentral, där han arbetat sedan januari 2014. Han har en 
kandidatexamen inom idrottsvetenskap med inriktning mot hälsa och friskvård och utbildar sig 
även inom klinisk ortopedisk medicin och planerar att specialisera sig inom detta. 
Artros är den vanligaste formen av reumatisk sjukdom i Sverige. Över 25 procent av alla 
svenskar över  55 år har någon form av artros och risken att utveckla sjukdomen ökar med 
stigande ålder. Övervikt, inaktivitet och elitidrott är några riskfaktorer. Normal idrottsutövning 
utgör inte någon risk för artros och fysisk aktivitet har en mycket positiv inverkan på 
sjukdomsförloppet. Det finns även en ärftlighet för sjukdomen. 
Efter Björns utomordentliga föreläsning blev det information om bl a höstfesten och de pågående 
studiecirklarna. 
Som vanligt skötte Birger lottdragningen och därefter läste Jan Fällström två dikter av Nicke 
Sjödin. 
Nästa möte blir den 17/11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från mötet på Finnmarkens Bygdegård 10 september 2014 
 

 
 
Onsdagen den 10 september startade Aktiva Seniorer sin höstverksamhet med den årliga 
surströmmingsfesten i Finnmarkens bygdegård. 
Vädret var soligt och varmt när ett 70-tal medlemmar samlades för att njuta av årets 
surströmming. 
Ordf. Ralf Lundqvist hälsade alla välkomna och började med att läsa dikten September av 
Margareta Winge. Därefter fick vi information om höstens studiecirklar, studiebesök på Box, film 
på dagtid, bowling, promenader och den stundande höstfesten. Ralf avslutade med att sjunga 
”vackra flickor” och lämnade över ordet till Birger som berättade om kvällens upplägg. 
Surströmmingsdoften började nu spridas i lokalen och det var dags att smaka på strömmingen. 
Lite allsång till Bernts ackompanjemang förhöjde stämningen. 
I väntan på kaffet fick vi en klurig uppgift att jobba med som Ulf så småningom gav facit till. 
Jan Fällström läste därefter några dikter av Nicke Sjödin med anknytning till kvällens tema.  
Efter kaffet skötte Birger den spännande lotteridragningen där vinstbordet dignade av skänkta 
läckerheter.  
Ralf avslutade kvällen och tackade alla som bidragit till den lyckade festen och framför allt till 
dem som handlat, dukat, organiserat och skänkt vinster. 
Nästa månadsmöte blir den 20/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från träffen på Väjaberget den 9 juni 2014 
 

 
 
Måndag 9 juni samlades 83 Aktiva Seniorer på Väjaberget för säsongsavslutning. Aktörerna och 
Bernt Eriksson, som spelar dragspel, underhöll med ett knippe kända sånger. Tipsrunda med fina 
vinster, gratislotter med biobiljetter som vinst, korvgrillning, kaffe med hembakta muffins ute i 
det fria. Regnet kom när vi mätta och belåtna njutit av trevlig samvaro och en enastående utsikt. 
En ros till Margareta och Birger som ordnat den fina avslutningen. 
 
Våra cirklar har också gjort sommaruppehåll. 
Stickcaféet med inlärning av ny teknik med mera. I cirkeln vinkunskap, har deltagarna fått mer 
kunskaper om röda och vita viner. Sånggruppen Aktörerna har lärt in nya sånger. Ett besök 
gjordes på Kvarnbacken. På musikcirkelns sista träff sjöng Lars-Åke Melin visor av Evert Taube. 
Deltagarna fick höra om Everts liv och hans konstnärskap. 
En eloge till medlemmarna som varit ledare för cirklarna. 
 
Bio på dagtid har besökts av många daglediga och vi fortsätter med nya filmer till hösten. 
 
En resa till Umeå, årets kulturhuvudstad gjordes den 12 maj. Guidade besök på Länsmuséet, 
skulpturparken Umedalen och Glödheta Glashytta. En minnesvärd resa. 
 
Styrelsen önskar medlemmarna en varm, solig och skön sommar och hälsar alla välkommen åter 
till hösten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsmötet den 28 april 2014 
 

 
 

Ett 90-tal Aktiva Seniorer samlades den 28 april till månadsmöte på Gudmundrå församlingsgård. 
Ordförande Ralf Lundqvist hälsade nya och gamla medlemmar välkomna med en vårdikt av 
Angelus Silesius. 
Programmet inleddes av Karin Flinkfelt från Sollefteå som på ett kunnigt och intressant sätt 
berättade om samernas liv och leverne. Med start för 9000 år sedan behandlades skeenden och 
problem fram till våra dagar. Samerna är ett nomadiserande folk och kvinnornas villkor var 
hårda, med ständiga flyttningar och barnafödande. Samerna livnärde sig huvudsakligen på jakt, 
fiske och slöjd. Vid jakten togs allt av djuret tillvara. Samerna åt inte gärna grönsaker, med 
Karins egna ord: ”eftersom de till skillnad från korna bara hade en mage”. Vi fick se prov på 
samisk slöjd och Karin berättade om trolltrumman och samernas dyrkan av naturen. Hon 
avslutade med några mustiga anekdoter. 
Kaffepausen som följde avslutades med att Åke Lönn berättade om Hjalmar Gullberg och 
framförde dikten Kyssande vind. 
Birger Söderström, för dagen iförd rosa hatt, genomförde den spännande lottdragningen och 
därefter kom ett informationspass: de förestående resorna, utflykten till Väjaberget den 9/6, 
fortsättning av bio på dagtid, planerad höstfest den 24 oktober mm.  
Programmet avslutades med att Jan Fällström läste två dikter på mål av Nicke Sjödin. 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från årsmötet den 17 mars 2014 
 

 
 
Aktiva Seniorer höll sitt årsmöte på Gudmundrå Församlingsgård måndagen den 17 mars. Ca 110 
medlemmar hälsades välkomna av vice ordförande Birger Söderström. En av våra medlemmar, 
Ursula Jonsson, som nyligen avlidit hedrades med en tyst minut. 
Birger 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 
2013. Valberedningens samtliga förslag godkändes av mötet. Årsmötet avslutades med kaffe och 
tårta.  
Därefter följde underhållning av Lars-Åke Melin som kommer från Indal utanför Sundsvall. Han 
turnerar på heltid med den svenska visskatten i bagaget. Hans samling av sånger spänner över 
många kända svenska textförfattare och kompositörer. 
Vi fick lyssna till fina tolkningar av Dan Andersson, Evert Taube, Cornelis Vreeswijk med flera. 
Även mindre kända norrländska visdiktare med lokal anknytning presenterades såsom Emil 
Hagström.  
Så följde information bl a om kommande resor och därefter var det dags för 
spännande lottdragning, där första pris var en tavla skänkt av Hasse Wedin. 
Jan Fällström avslutade mötet med att läsa ur Nicke Sjödins Byssfolke och Gammelvärla. 
Nästa månadsmöte blir den 28 april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från mötet den 20 februari 2014 
 

 
 
115 Aktiva Seniorer (däribland 7 nya medlemmar) samlades till månadsmöte den 17 februari på 
Gudmundrå församlingsgård och välkomnades av ordförande Ralf Lundqvist. 
Efter en dikt av Carl David Wirsén presenterade Ralf dagens program. Vi fick information om 
vårens filmer under dagtid, de pågående cirklarna och om kursen i vinkunskap.  
Efter kaffet hade vi glädjen att välkomna kommunchef Peter Carlstedt, kommunalråd Mikael 
Melander samt Hans Erik Häggkvist från Krambo. Vi fick möjlighet att fråga vilka 
framtidsplaner kommunen har när det gäller lägenheter anpassade för äldre som vill flytta till ett 
tryggt boende. Det är ingen tvekan om att behov på bekväma och bra bostäder finns. Enligt Peter 
Carlstedt är efterfrågan hög men viljan att betala låg. Kommunen har genomfört stora 
kostnadskrävande projekt som resecentrum, gallerian, Skarpåkersskolan etc. men ser nu en 
ekonomisk ljusning. Vi fick löfte om att, med start redan i år, arbetet med lägenhetsanpassning 
påbörjas och en enkät om hur vi vill ha vårt boende skall skickas ut.  Intresset från åhörarna var 
stort och frågorna många. 
Ralf tackade de inbjudna som tagit sig tid att komma. 
Efter lottdragning läste Jan Fällström två dikter på mål ur ”Åslappe”av Nicke Sjödin. 
Den 17 mars blir det årsmöte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från mötet den 20 januari  2014 
 

 
 
Måndagen den 20 januari samlades över hundra Aktiva Seniorer till årets första månadsmöte. 
Ordf Ralf Lundqvist hälsade välkommen, speciellt till tio nya medlemmar och inledde sedan 
mötet med dikten Vinter av Harry Martinsson.  
Dagens gäster var Bosse och Vicci Sjöbom som driver företaget Kulturverkstan i Sundsvall 
tillsammans. Vicci arbetar främst med textildesign och Bosse ägnar sig åt musik. Vicci har  egen 
verkstad och ateljé i Allsta utanför Sundsvall där hon skapar mönster inspirerade av det lokala 
kulturarvet, som bland annat överförs till utvalda linnetyger genom handtryck eller till andra 
produkter såsom skärbrädor och brickor. Vicci visade bilder från olika inspirationskällor och 
berättade om sitt samarbete med Docksta skofabrik och textilarkivet i Sollefteå. 
Bosse är känd från ”Smultron och sång” där han sjunger egna barnvisor men tolkar gärna Jonny 
Cash. Han sjöng några kända Jonny Cashlåtar samt en låt skriven av honom själv, men i samma 
stil. 
Efter kaffet blev det som vanligt lottdragning och information om vårens cirklar och om den 
lyckade satsningen på film under dagtid. Den 20/2 visas Kärlek Deluxe. 
Mötet avslutades med att Jan Fällström läste två dikter på ångermanländska av Birger Norman. 
Nästa månadsmöte blir den 17 februari. 


