
        Aktiva Seniorer i Kramfors       
 

Nästa träff 
Nästa träff  blir den 11 januari kl 12.00 , Församlingsgården i Kramfors. Mikael Eriksson, 
Finnmarken, berättar om sin ritt i Mongoliet. 
 
Referat från månadsträffen den 9 december 2015 

 
 
Den 9 december samlades drygt 90 Aktiva Seniorer på Kramm för att äta julbord. De hälsades 
välkomna av ordförande Ralf Lundqvist, sedan överlämnades ordet till Jan Fällström. 
Jan berättade om Nicke Sjödin och vad som inspirerat honom att skriva på mål. Han läste 
även några av Nickes mest kända dikter bl a Ekke och Lagledaren. Efter dessa underbara 
dikter fick vi ta för oss av den framdukade julmaten som smakade utmärkt. Gerd Lidbaum 
avslutade med Viktor Rydbergs dikt Tomten. 
Under hösten har olika aktiviteter genomförts. 
16 nov gjorde ett 60-tal medlemmar studiebesök på Träakademin, som är kopplad till 
Mittuniversitetet. Vi fick information och genomgång av lokalerna. Lärarna berättade att de 
utbildar hantverkare inom byggnadsvård, nytillverkning av 1700-talsmöbler och 
möbeltapetsering. 
De cirklar som pågår tar jullov. Sånggruppen, 20 sångare har träffats på Ullagården, för att 
sjunga  till Bernt Erikssons dragspelsmusik. Foto, historik om kameror, tips och råd om hur 
man fotograferar med mobil eller digital kamera, Christer Westin. Akvarell- och oljemålning 
tillsammans med Gunilla Dahlin varje onsdag. Stickcafé där deltagarna stickat och diskuterat 
nya mönster. 
Ett stort antal medlemmar har även bowlat tillsammans. 
Välkomna i mitten av januari 2016 



 
Referat från månadsträffen den 9 november 2015 

 
 
Ordförande Ralf Lundqvist välkomnade närmare 100 aktiva seniorer, däribland fyra nya, till 
månadsmötet den 9 november.  
 
Ralf inledde med en dikt av Tora Holmlund innan dagens gäst, Erika Grahm, tog över och 
berättade om sin karriär och sin sjukdom.   
 
Erika, är född och uppvuxen i Frånö. Började spela hockey redan som femåring i Kramfors 
Alliansen, flyttade till Övik för att gå hockeygymnasiet och har nu spelat 11 säsonger i Modo. 
  
Sommaren 2011 hände plötsligt något. Det började sticka i ryggen och rumpan och inom 
loppet av två veckor var Erika förlamad i underkroppen. Det visade sig att Erika drabbats av 
Gullian-Barrés syndrom, en akut inflammation i perifera nerver. 
Hon tillfrisknade efter behandling, har kämpat sig tillbaka och blev uttagen i damtruppen till  
OS i Sotji. Hon är fullt frisk, bara 24 år, känner inga hinder, och ser ljust på framtiden.  
Tillsammans med journalisten Olof Wigren dokumenterade Erika sjukdomen. Materialet 
utvecklades till boken: Från förlamad till olympier.  
Vi fick lyssna till en otroligt intressant föreläsning. 
 
Efter pausgymnasik under Birgits ledning och kaffe med smörgås fick vi information om 
kommande aktiviteter. Dagens lottdragning var spännande som vanligt. 
Jan Fällström avslutade med tre minnesvärda dikter av Nicke Sjödin. 
 
 
 
 
 
 



Referat från månadsträffen den 12 oktober 2015 

 
 
Drygt 90 aktiva seniorer välkomnades till månadsmötet den 12 oktober av ordförande Ralf 
Lundqvist som även presenterade tre nya medlemmar. Ralf inledde mötet med att läsa dikten 
Hösten av Ann-Kristin Nyman Robarth innan dagens underhållare, Putte Kihl, tog vid. 
 
Putte Kihl är församlingsassistent från Näsåker som förutom arbetet som församlingsassistent 
även är medlem i flera musikkonstellationer, bla en grupp som sjunger och spelar finsk romsk 
musik på svenska. 
Programmet han bjöd oss på kallade han för Högt och lågt . Vi fick lyssna till visor av Dan 
Andersson, Lasse Berghagen, Cornelis Vreeswijk, Mikael Wiehe och Robert Broberg.  
Visorna framfördes till gitarrackompangemang, det blev en underhållande och uppskattad 
musikupplevelse. 
 
Efter pausgymnastik under ledning av Birgit Gunnarsson serverades kaffe och smörgås . 
Därpå informerade Marina Gyllander från Vuxenskolan om studieförbundets studiecirklar.  
Som vanligt skötte Birger den spännande lottdragningen och Jan Fällström avslutade mötet 
med att läsa tre dikter av Nicke Sjödin. Ätte semestern, Konsumentblae och Innanfönstra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från surströmmingsfesten i Frånö den 16 september 2015. 
 

 
 
Onsdagen den 16 sept. inbjöds föreningens medlemmar till höstupptakt. Borden i Frånö 
Folkets Hus var festligt dukade inför måltiden, där det serverades surströmming med tillbehör. 
70-talet medlemmar, inkl. 4 nya medlemmar, hade hörsammat inbjudan. 
 
Ordförande Ralf inledde med några välkomstord. Därefter var det dags för den goda doften att 
sprida sig i lokalen, och kökspersonalen hade fullt upp med att bära fram läckerheterna. Bernt 
Eriksson spelade dragspel och alla sjöng med i passande visor. 
 
När alla var mätta och belåtna, var det dags för en stund med kluriga frågor. 
 
Sylvia informerade om höstens aktiviteter. Förutom månadsträffarna, blir det en studiecirkel i 
foto med digital teknik, akvarell- och oljemålning, yoga och sång. Stickcaféet startar upp 
måndag den 21 sept. kl 13.00. Bowlingen fortsätter som tidigare. Seniorbio, första 
föreställningen är den 24 sept., Miraklet i Viskan med bl.a. Rolf Lassgård. 16 okt. bjuds 
medlemmarna in till den årliga höstfesten med god mat och underhållning på Folkan i Nyland. 
 
Lotteridragning med ett dignande prisbord där fina vinster fann nya ägare. Priserna var 
skänkta av medlemmarna. Efter en bensträckare var det dags att avsluta dagen med kaffe. 
 
Vi ses 12 okt. på Församlingsgården. Då kommer Putte Kihl från Näsåker att underhålla oss. 
Ett stort tack till alla som bidrog till en trevlig eftermiddag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från frilufsdagen på Väjaberget den 9 juni 2015 
 

 
 

80-talet Aktiva Seniorer samlades på Väjaberget för avslutning inför sommaruppehållet. 
Birger Söderström hälsade välkommen och därefter sjöng föreningens egen sånggrupp, 
Aktörerna, ett knippe melodier med vår och sommaranknytning. Mingel, korvgrillning, 
tipsrunda och kaffe med goda hembakta rabarbermuffins stod på programmet. Birger 
berättade lite historik om Mondi, som i år firar 100 år. Som vanligt avslutades träffen med att 
Jan Fällström läste en dikt av Nicke Sjödin. Det blev ”Lagledarn” passande i fotbolls-VM-
tider. Vädret var klart, så deltagarna kunde njuta av den vackra utsikten över Ångermanälven. 
 
En föreläsningsserie i Hälsa har avslutats med besök på Österåsens Hälsohem. Föredrag av 
dietist Ninni Engblom och vegetarisk lunch. Sånggruppen har träffats och övat under vintern 
och sjungit bl.a. på Ytterlännäs Hembygdsförenings årsmöte. Deltagarna i stickcafeét har 
fortsatt lära sig nya mönster och tekniker. Många fina alster har tillverkats. 
 
Bowling har spelats med många deltagare. Tre lag har deltagit i seriespel och har gjort det bra. 
Tillsammans med biografen Royals ägare har föreningen inbjudit till dagbio en gång i 
månaden. Mycket uppskattat. Föreställningarna har varit välbesökta. 
 
Hittills har 2015 varit ett bra år för föreningen och vi har fått många nya medlemmar. 
Styrelsen ser fram emot hösten och önskar alla en varm och trevlig sommar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från bussresan till Hälsingland 
 

 
 
Vårens utflykt gick i år till Hälsingland. Intresset bland medlemmarna var stort och Bybergs 
buss var fylld till sista plats. Resan startade 7.30 från Resecentrum i Kramfors och styrde mot 
Ystegårn i Hillsta, som är en av Hälsinglands få bevarade fyrbyggda gårdar. Där startade vi 
med kaffe och smörgås innan vi fick en guidad rundtur. Guiden tog oss med på en resa där vi 
fick möta den sk Rosmålaren, lära oss om snickarkonsten i Forsabygden och även få inblick i 
vad som fört Ystegårn till vad den är. I dag ägs, förvaltas och drivs gården av en stiftelse och 
ett aktiebolag. 

Nästa sevärdhet var Linspinneriet i Forsa och Sylvia berättade lite kort om linhanteringen i 
Hälsingland. Vi fick handla i butiken men tyvärr var fabriken stängd.  

Lunchen åt vi i Mellanfjärden på Restaurang Sjömärket. Efter den härliga fiskmåltiden åkte vi 
till ett litet repslageri i Jättendal där vi fick se hur man tillverkar rep för hand.  

Det sista stoppet på resan var Galtströms Bruk, ett gammalt järnbruk med anor från 1600-
talet.  Bruket var under 1800-talet Medelpads största industrianläggning och 1870 fanns  333 
personer fördelade på 84 hushåll. 1916 lades bruket ner och sågen stängde 1919. Galtströms 
Bruk är byggnadsminne från 1995 och ägs av SCA. Efter en mycket intressant dag var vi 
hemma i Kramfors igen vid 19.00-tiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från månadsträffen den 13 april 2015 
 

 
 
Efter Ralfs inledning var det dags för dagens föredragshållare, Marina Norberg och Jonas 
Andersson från Migrationsverket. 
År 2013 tog vi i Ångermanland emot ca 1 400 asylsökande och vi beräknas ta emot ca 80 000 
i hela landet i år. En asylprocess kan ta allt från månader till år. Då många sökande flyttar 
efter att ha fått asyl och dessutom ca häften avvisas ökar inte antalet flyktingar i Kramfors. 
Asyl beviljas personer som är på flykt, i behov av skydd eller har andra ömmande skäl. Man 
kan även få asyl för sjukvård. Vi lämnar inte ut någon människa som riskerar dödsstraff, 
tortyr eller annan förföljelse i sitt hemland. Ersättningen till de som bor i Migrationsverkets 
lägenheter är 71 kronor per dag för ensamstående och 61 kronor per vuxen i  
familjeförhållande. Motsvarande belopp i anläggningsboende, typ Frånö, är 24 respektive 19 
kronor. Om man önskar något extra finns möjlighet att ansöka om tilläggsmedel. 
 
Efter föredraget och en liten frågestund serverades kaffe med smörgås. Därefter blev det 
lotteridragning med många lyckliga vinnare. 
Mötet avslutades med att Jan Fällström läste dikter på mål. 
Tack för et trevligt möte.  
 
Vi ses på Väjaberget den 9 juni. OBS! Nytt datum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från årsmötet den 9 mars 2015 
 

 
 
Den 9 mars höll Aktiva Seniorer årsmöte med ett hundratal medlemmar närvarande. 
Ordförande Ralf Lundkvist hälsade alla gamla, tre nya medlemmar och Vuxenskolans 
representant välkomna. En av våra medlemmar, som nyligen avlidit, hedrades med en stunds 
tystnad. Ralf inledde med en dikt av Karin Boye. 
 
Årsmötesförhandlingarna leddes effektivt av Åke Molander med sekreterare Anette Fällström. 
Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomiska berättelse godkändes 
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  
Valberedningens samtliga förslag godkändes. 
 
Efter förhandlingarna presenterade Ralf gruppen The Cherry Tops som består av AnnaCarin 
Löfgren, Kirsten Nilsson och Annika Winhagen. De har sjungit ihop i två år och deras 
repertoar består till stor del av musik som spelades under 40-talet. I sin välklingande stämsång 
fick man en känsla av svunna tider både musikmässigt, såväl som kläder och frisyrer. Vi fick 
lyssna till bl a Andrew Sisterslåtar men också eget material. De avslutade med Boogie 
Woogie och extranumret The Sunny Side of the Street. 
 
Efter kaffe och tårta skötte Birger lottdragningen innan vi fick information om kommande 
resor, bio mm. Jan Fällström avslutade mötet med att läsa ur Nickes Byssfolke och Åtabak. 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 9 februari 2015 
 

 
 
Ordförande Ralf Lundqvist välkomnade drygt 120 aktiva seniorer, däribland 10 nya 
medlemmar, till månadsmötet den 9 februari och inledde mötet med en dikt av Anders 
Österling.  
Dagens föredragshållare, Jim Dawe, gav oss en inblick i det slutna landet Nordkorea. Åren 
2011-2013 arbetade han som chef för Röda korsets biståndsverksamhet i landet. Han visade 
bilder både från Röda korsets verksamhet och från sina egna upplevelser. Nordkorea har en 
befolkning på 24 miljoner men kan bara producera mat till 11 miljoner. Landet har bara 15 
procent odlingsbar mark och drabbas ständigt av översvämningar, tyfoner och vattenbrist.  
 
Jim Dawe bodde i huvudstaden Pyongyang, där är situationen bättre än på landsbygden med 
välfyllda butiker, öppna restauranger och gott om mobiltelefoner. 
Det var ständigt vapenskrammel riktat mot USA och Sydkorea och sanktionerna mot 
Nordkorea gjorde att Röda korset inte fick pengar överförda via bank och då hade svårt att 
bedriva hjälpverksamhet. Allt avlyssnas – allt registreras! Befolkningen kan inte protestera. 
 
Efter kaffet skötte Birger den spännande lottdragningen innan det var dags för information. 
Som avslutning läste Jan Fällström två dikter av Birger Norman, ”anne vare” och ”bakpå 
ryggen”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 12 januari  2015 
 

 
 
Måndagen den 12 januari samlades ca 75 Aktiva Seniorer till årets första månadsmöte. 
Ordf Ralf Lundqvist hälsade välkommen, speciellt välkomnade han sex nya medlemmar och 
inledde sedan mötet med en dikt av Anders Österling. 
Dagens gäst, rektor Peyman Vahedi, berättade om verksamheten vid Ådalsskolan 
som är en kommunal gymnasieskola med 530 elever. När han 2011 kom till skolan var 
ekonomin i botten och skolans IT-utrustning föråldrad. Hans ledarskap har lyckats skapa 
engagemang och skolutveckling och det handlar om att använda IT-tekniken i vanliga ämnen 
som matematik, svenska och engelska. Han vill hitta drivkrafterna som finns hos unga och 
försöka applicera de krafterna på utbildning. Det handlar också om demokrati och digital 
kompetens och ett lyckat ledarskap. Responsen från lärare och elever är stor. 
Efter kaffet blev det lottdragning och priser till vinnare av jultävlingen ”Hur många köttbullar 
hade tomtemor hällt i skålen?” 
Sylvia informerade om vårens studiecirklar och Ulf om vilka filmer som skall visas på dagtid. 
Den 9 /12 åkte 84 aktiva seniorer till Västansjö för att se Trettondagsrevyn Ovårdat. 
En mycket lyckad kväll! 
 Jan Fällström avslutade programmet med att läsa två dikter av Nicke Sjödin, Snus och 
Värnplikten. 


