
        Aktiva Seniorer i Kramfors       
 

Nästa träff 
Nästa träff  blir den 16 januari 2017 kl 12.00 – Ann-Charlotte Agrell underhåller. Lokal 
Församlingsgården eller Mariatorget – meddelas i inbjudan.       
 
Referat från mötet den 7 december 2016 mm 

 
Året 2016 avslutades med julbord på Hotell Kramm den 7 december. 92 Aktiva Seniorer 
hade hörsammat inbjudan. Efter lite glöggmingel hälsade ordförande Ralf Lundqvist alla 
välkomna och därefter var det bara att hugga in på alla delikatesser som dukats fram och av 
sorlet att döma lät sig alla väl smaka under trevligt samspråk. Under en paus läste Ralf 
”Tomten” av Viktor Rydberg. 
Ralf avslutade med att önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År och riktade ett stort tack till 
hotellpersonalen. 
Ett antal aktiviteter har avslutats för säsongen: 
Musikcirkeln (klassisk musik), Akvarellmålningen, Stickcaféet. 
Aktiva Seniorers egen sångkör ”Aktörerna” gjorde ett besök hos Internationella Kvinno-
föreningens julfest den 5 december samt på äldreboendet Nybo i Nyland den 21 december 
och framförde ett potpurri av kända kör- och julsånger. 
Den 20 december samlades ett 20-tal blomsterintresserade på Nordvik för att 
göra egna julgrupper. 
Styrelsen hälsar gamla och nya medlemmar välkomna åter på det nya året, 
första månadsmötet den 16 januari. 

 



 
 
Referat från mötet den 14 november 2016 
 

 
 

Måndag 14 november samlades 127 Aktiva Seniorer, därav 6 nya medlemmar, till årets sista 
månadsmöte på Församlingsgården i Kramfors. Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla 
välkomna och uttryckte sin glädje över att så mångakommit. Vi fick ta del av lite historik 
kring de fina konstverk som finns på Församlingsgården. Inköpen, en svit av konstnären 
Thage Nordholms färgsprakande motiv från företrädesvis Nordingrå skedde med hjälp av en 
donation på 300.000 kr av läraren och kyrkofullmäktigeordförande Olga Westman. 
Info från Sylvia, bl a en planerad resa till Oslo 17 maj. 
Därefter överlämnade Ralf ord och bild till dagens underhållare, Naturfotograf Anders 
Dahlin. Anders tog oss på en fantastisk resa runt Svalbard med bilder på isbjörnar, stora 
flockar av valrossar, (många väger över ett ton) fåglar och naturbilder. Det finns f.ö. fler 
isbjörnar än befolkning i området, 2.400 invånare och 2.700 isbjörnar. Turismen har ökat och 
haft en positiv inverkan, underhåll och upprustning av byggnader har skett. Efter det 
intressanta och uppskattade föredraget blev det sedvanlig gympapaus, kaffe med goda 
smörgåsar, lottdragning och slutligen ett stort tack till Anders, kaffegruppen och en hälsning  
från ordföranden att vi skall vara rädda om varandra. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Referat från mötet den 10 oktober 2016 

 
Drygt 90 aktiva seniorer välkomnades till månadsmötet den 10 oktober av ordföranden Ralf 
Lundqvist som även presenterade 3 nya medlemmar. Ralf inledde mötet med att läsa dikten 
”Lyckodagar” av Ann-Kristin Nyman Robarth. 
Därefter informerade Rino Westberg om ändrade regler för dagbion betr. betalning och 
bokning av biljetter via Internet. Inga kontanter i fortsättningen. Rino återkommer nästa 
möte med mer information. 
En av våra medlemmar, Bertil Lundin från Lo i Nyland, bjöd på en sammanställning av 
”Melodier man minns” och vi fick delta i en spännande musikfrågetävling. Det var idel kända 
melodier från 30- o 40-talet o framåt, ex.vis Jussi Björling, Harry Brandelius, Snoddas, 
Anita Lindblom, Gunnar Viklund för att nämna några. Ett uppehåll vid halvtid för pausgympa 
under ledning av Birgit Gunnarsson samt kaffe med goda smörgåsar serverades därefter. 
Fortsättning på musikfrågorna efter kaffet och konstaterades efter rättning att en del t o m 
hade full pott! 
Ralf påminde om 20-årsjubileét på Folkets Hus i Bollsta den 22 oktober samt puffade också 
för tips i ”Förslagspärmen”. 
Som vanligt skötte Birger lottdragningen och Jan Fällström avslutade mötet med att läsa 
dikter av Birger Norman. 
Nästa möte blir den 14 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Referat från utflykten till Västhammar den 12 september 2016 

 
 
Den 12 september, en strålande höstdag, mötte ett 40-tal Aktiva Seniorer upp på Västhammars 
Gård i Nyland.  
Kjell Persson, uppväxt och sedermera ägare och jordbrukare på gården, berättade inspirerat om 
gårdens historia. En fantastisk dokumentation som Kjell gjort och som vi fick ta del av.  
Numera är alla byggnader borta men området är helt underbart, välskötta alléer, blommande 
lindar på våren, ett utflyktsmål att rekommendera.  
Redan på 1600-talet var Västhammar en marknadsplats för hela Ådalen. Dit kom segelfartyg 
med bl.a. malm för vidare trp. till Gålsjö m.fl bruk.  
Ägaren, Henrik Holmberg gjorde många viktiga affärsuppgörelser inom virkesbranschen och han 
var en av de 4 som tillsammans startade Väja Ångsågs AB.  
1869 dog Henrik och gården köptes av Conrad Fittinghof och hans hustru Laura, känd 
författarinna som bl.a skrivit boken om ”Barnen från Frostmofjället”. Familjen Fittinghof bodde 5 
år på Västhammar. Gården såldes då till Ångermanlands Flottnings AB 1875.  
Anders Erik Dandanell, chef för flottningsverksamheten, var den som projekterade och drev 
byggandet av Sandslåns timmersortering, som blev det största i hela världen. Han bodde på 
Västhammars Gård fram till 1909.  
Ulf Norlén tackade Kjell för det intressanta föredraget och kaffe och medhavd matsäck avnjöts 
därefter. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Referat från surströmmingsfesten på Folkets Hus i Frånö 

 
 
Surströmmingspremiär för 75 st Aktiva Seniorer på Folkets Hus i Frånö den 18 augusti.  
Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla gamla och nya (4 st) medlemmar varmt välkomna till 
höstens första träff samt läste sedvanlig dikt ”Hösten” av Ann-Kristin Robarth. 
Så var det dags att hugga in på den doftande delikatessen som dukats fram på bordet och alla lät 
sig väl smaka.  
Ubbe Byström stod för uppskattad underhållning och bjöd på många kända låtar, Vreeswijk, Ted 
Gärdestad, Fred Åkerström m fl samt även en egen låt ”Ett lyckligt barn”, varvat med allsång.  
Efter kaffet informerade Ralf om kommande aktiviteter och även Barbro Lundqvist uppmanade 
alla att hålla utkik på allt som är planerat under hösten vad gäller musikserien på Babelsberg.  
Avslutningsvis tackade ordföranden Ubbe för en väl genomförd kväll samt framförde även tack 
till Katrin och Folkets-Hus teamet för fin service. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen på Väjaberget 

 
Den 26 maj rörde en mindre grupp Aktiva Seniorer på påkarna, en skön promenad runt 
Svanö förbi monument och minnen från förr. Vädret var inte det allra bästa men den 
medhavda matsäcken smakade förträffligt när vi dessutom fick krypa in i ett partytält och 
höra hur regnet öste ner utanför.  
Den 2 juni var det dags igen, denna gång runt den nygjorda slingan vid Edsfjärden, ca 4 km. 
Fantastiskt vackert och ”gåvänligt”. Denna gång var vädret på topp, solen sken från en 
molnfri himmel och kaffet och lunchmackan intogs i gröngräset och i skuggan.  
Traditionsenlig avslutning för säsongen på Väja-berget den 8 juni. Ett 90-tal medlemmar 
hade hörsammat inbjudan och kom trots det kalla och stormiga vädret. Toppstugan var dock 
varm och kaffet kunde avnjutas inomhus av många. Programmet för dagen inleddes med 
sång och musik av ”Aktörerna” med ett knippe kända sånger och Bernt Eriksson vid 
dragspelet. Därefter ett mycket uppskattat inslag med klassisk musik på tvärflöjt och 
indianflöjt framfört av Sofia Haley från North Carolina, som är på besök i Kramfors. Därefter 
korvgrillning, tipsrunda, kaffe med hembakade muffins, trevlig samvaro samt till sist 
dragning av lotter o prisutdelning på tipsrundan.  
Birger avslutade med att från styrelsen önska en varm o skön sommar och hälsade alla 
välkomna åter till hösten. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 11 april 2016 

 
 

Ordf. Ralf Lundqvist hälsade ett 100-tal medlemmar i Aktiva Seniorer välkomna till 
månadsmötet den 11 april. Ralf välkomnade också en ny medlem samt dagens underhållare, 
en känd sångduo ”Emma och Kenneth”. Ralf inledde med en vårdikt av Ann-Christin Råback 
och gav sedan ord och ton till Emma och Kenneth. En blandad repertoar fick vi ta del av, bl a 
en egen låt av Emma, Country m.m.  Avslutade med en norsk låt och fick uppskattande 
applåder. 
Efter pausgymnastik med Birgit presenterade Ralf 2 medlemmar ur Asylgruppen i 
Gudmundrå Församling, Linus Ottosson och Håkan Larsson. De informerade om 
invandringen, bl a den nya asyllagen ”TUT” (tillfälliga uppehållstillstånd) som träder i kraft 
den 20/7, ”Integration”, Flyktingråd, Vad gör Gudmundrå församling? -svenska på 
biblioteket, -mottagning av kläder, -rep. o utlåning av cyklar, barnvagnar m.m. m.m. Håkan 
poängterade att hjälpbehovet är stort och församlingen behöver fler volontärer. De 
uppmanade alla som kunde och ville hjälpa till att höra av sig. 
Därefter blev det fika med goda mackor samt sedvanlig lottdragning och information om 
kommande aktiviteter, resor o utflykter m.m.   
Jan Fällström läste 2 dikter av Nicke Sjödin och Ralf avslutade med att tacka alla som 
kommit, tack till kaffegruppen samt önskade alla en fortsatt trevlig dag ute i solen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Referat från årsmötet 14 mars 2016 
 

 
 

Aktiva Seniorer hade sitt årsmöte måndagen den 14 mars. Ordförande 
Ralf Lundqvist välkomnade 125 medlemmar, varav två nya, och inledde 
med en dikt av Leo Olsson. 
Årsmötesförhandlingarna tog vid och leddes effektivt av Åke Molander 
med sekreterare Anette Fällström. Styrelsens verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse och ekonomiska berättelse godkändes och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Valberedningens 
samtliga förslag godkändes. 
Avtackning av avgående sekreterare och presentation av den nya styrelsen. 
Efter årsmötesförhandlingarna informerade Sylvia om kommande 
aktiviteter såsom studiecirklar, endagsresa i maj och 20-årsjubileum i 
oktober. 
Birgit ledde dagens pausgymnastik innan kaffe med tårta serverades. 
Ronnie Sahlén från Örnsköldsvik var dagens underhållare. Med varm 
barytonröst bjöd han på en blandning av Elvis, Gunnar Wiklund, 
Christer Sjögren, Owe Thörnqvist mfl och blandade gamla örhängen med 
dansbandslåtar. Vi var många som sjöng med i de välkända melodierna 
och som avslutning fick vi lyssna till ett Elvis-medley. 
Efter den sedvanliga lottdragningen avslutade Jan Fällström med två 
dikter av Nicke, Drottninga och Musikanta. 
Nästa månadsmöte är den 11 april. Välkommen till ett nytt spännande 
verksamhetsår. 
 
 
 
 
 



 
 
Referat från månadsträffen den 8 februari 2016 
 

 
 
115 aktiva seniorer, därav 4 nya, välkomnades till månadsmötet den 8 februari av ordförande 
Ralf Lundqvist. Han inledde med en dikt av Maria Wine och presenterade sedan tre 
medlemmar från föreningen Träpatronerna. Föreningens ordförande, Sture Henningsohn, 
berättade med bilder om mannens vanligaste cancersjukdom, prostatacancer. Varje dag får 
närmare 30 män i Sverige beskedet att de har prostatacancer. Efter fastställd diagnos finns för 
närvarande tre grupper av behandlingsmetoder: kirurgi, strålning och hormonbehandling. 
Biverkningar som inkontinens och impotens är inte ovanligt. 
Viktigast av allt är tidig upptäckt. Den vanligaste metoden för närvarande är PSA-analys, ett 
enkelt blodprov där man analyserar förekomsten av ett protein. Ingen svensk läkare får neka 
till en önskad PSA-provtagning. Tiden från diagnos till behandling har varit lång, men 
nationella riktlinjer som infördes i april 2014, skall leda till samma vård för alla och minska 
väntetiden till 60 dagar. 
Efter pausgymnastik med Birgit och fika blev det musikunderhållning med två av 
medlemmarna i Babelskören, Wail och Mohammed. Mohammed sjöng på arabiska till 
gitarrackompanjemang av Wail som även spelade några vackra gitarrstycken. 
Efter den sedvanliga lottdragningen avslutade Jan Fällström med två dikter av Nicke, 
Gussorla och Husförhöre. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Referat från månadsträffen den 11 januari 2016 
 

 
 
Måndagen den 11 januari välkomnade ordförande Ralf Lundqvist ca 120 Aktiva Seniorer, 
varav 9 nya, till årets första månadsmöte. Parentation hölls över medlemmar som avlidit under 
året. Ralf  inledde därefter med en dikt av Tora Holmlund. 
Dagens gäst, Mikael Eriksson från Finnmarken, berättade till bilder från sin resa i Mongoliska 
stäppen. Han deltog 2014 i världens längsta ryttartävling, Mongolderby, där han red över 100 
mil under tio dagar. Totalt deltog 43 ryttare från hela världen, varav fyra från Sverige. 
Hästarna var mongoliska ponnyhästar som är inridna men halvvilda och måste behandlas 
varsamt. Även värmen var besvärande. Ett tiotal deltagare tvingades bryta sedan de skadats 
eller drabbats av uttorkning. Mikael kom 22:a i tävlingen och segrade gjorde en kvinnlig 
ryttare från Australien. Själva tävlingsmomentet var inte det viktigaste för Mikael utan 
upplevelsen i sig. Tack för ett mycket  intressant föredrag som gav oss god inblick i tävlingen 
och landets levnadsvillkor. 
Efter pausgymnastik under Birgits ledning och kaffe med smörgås, förrättade Hans 
prisutdelning på Julproblemen och Sylvia informerade om kommande aktiviteter. Dagens 
spännande lottdragning sköttes av Birger. 
Jan Fällström avslutade med två dikter av Nicke, I lave rökara och På bollplan. 
 
 


