
        Aktiva Seniorer i Kramfors       
 

Nästa träff 
Nästa träff blir måndagen den 15 januari 2018 kl 12.00 på Mariatorget. Bo Gullefors visar 
bilder och berättar under rubriken ”De fascinerade sländorna”. 
 
Referat från aktiviteter under december 2017 
 

 
 
8 dec styrde Bybergs Buss kosan mot Sthlm med ett gäng teatersugna Aktiva Seniorer. God 
mat och bra service av Ulf Enström, chaufför, och av Margareta Norberg, reseledare. På 
lördagskvällen såg vi After Dark på Oscars. En otrolig upplevelse med sång, dans, vackra 
kläder. Söndag f.m besöktes Steninge slott för shopping av julsaker m m. 
 
11:e och 14:e dec besökte AS egen kör ”Aktörerna” äldreboendena Victoriagården och 
Kvarnbacken och framförde sitt program med kända julsånger. Efter uppträdandet bjöds på 
kaffe och god kaka och tillfälle gavs att prata med anhöriga och bekanta. 
 
12:e dec bjöd Musikcirkeln in till årets avslutningsträff för att lyssna på julmusik. 20 pers. var 
där och fick ta del av julens alla kända sånger som Sylvia och Lotta hade sammanställt. 
 
På Luciadagen var det Julbordet på Hotell Kramm som stod på tur. 91 medlemmar hade 
kommit och Ralf inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Han aviserade också om nästa 
månadsmöte den 15 jan. Det dignande julbordet väntade på matglada gäster och alla lät sig 
väl smaka. Kaffe och godsaker serverades och julstämningen förstärktes ytterligare när Gerd 
Lidbaum läste ”Tomten” av Viktor Rydberg. Birger avslutade med att tacka personalen på 
Kramm samt önskade alla en God Jul och Gott Nytt År från styrelsen. 
 



Referat från månadsmötet den 20 november 2017 

 
 
 
Vid månadsmötet den 20 nov. med temat "Det åldrande minnet" samlades 150 medlemmar på 
Mariatorget. Ordf. Ralf Lundqvist hälsade alla välkomna. Mötet startade med info av Sylvia, 
Margareta och Hans om pågående aktiviteter, nya förslag m.m.  
Därefter välkomnades dagens gäst och föredragshållare, Lars Nyberg, professor i psykologi 
och neurovetenskap vid Umeå Universitet. Lars tog vid och presenterade sig själv, född i 
Sollefteå, uppvuxen i Bollstabruk, skolgång i Kramfors t o m gymnasiet, nu bosatt i Umeå. 
Lars forskar om minnet och visade med ord och bild hur tekniken vad gäller hjärnforskningen 
gått framåt. Livslängden har fördubblats på 150 år från 45-90 år. Olika faktorer som påverkar 
oss: arv, miljö, könsskillnader, kost o motion bl.a. och ett rikt socialt nätverk. Frågor ställdes 
och besvarades och Ralf tackade Lars för en fantastisk resa i minnenas värld. 
Birgit såg till att vi mjukade upp våra stela leder, kaffe med goda mackor från Skafferiet 
serverades. 
Lotteridragning av Birger som vitsade till det med anknytning till dagens ämne: "Mitt minne 
liknar en julkalender, fullt med luckor". Ordf. avslutade med att hälsa alla välkomna till 
julbordet den 13 december samt stort tack till kaffegruppen, uppmaning att köra försiktigt och 
vara rädda om varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Referat från månadsmötet den 16 oktober 2017 

 
Månadsmötet för Aktiva Seniorer den 16 okt samlade ca 130 medlemmar, 5 nya. Vice ordf 
Birger Söderström hälsade alla välkomna och lämnade raskt över ord och ton till dagens 
underhållare, Annica Winhagen och Jesper Norberg, som framförde "Ett lingonris i ett 
cocktailglas". Temat var Monica Zetterlunds repertoar och vi fick ta del av Annicas tolkning 
och suveräna framförande, fantastiska texter och ett elegant ackompanjemang av Jesper. 
Dessutom ett humoristiskt mellansnack! Uppskattande applåder från publiken efter en timmes 
fin underhållning. 
Sedvanlig gympa, ledd av Birgit, kaffe med goda smörgåsar från Åsa samt lotteridragning 
med glada vinnare följde i rask takt. 
Info om cirklarna, en nystartad, bokcirkel. Höstfesten på FH i Nyland fulltecknad. 
Den 12 okt hade förbundet sammankallat klubbarna från region Nord (5 st) till ett möte i 
Umeå. Birger representerade vår klubb och berättade lite kort vad som dryftats där. Nya 
stadgar är under bearbetning. En gemensam fråga och dilemma för alla föreningar är 
rekryteringen till förtroendevalda. Han poängterade den viktiga sysslan som valberedningarna 
har. 
Mötet avslutades med ett tack till alla som kommit och till kaffegruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsmötet den 18 september 2017 

 
 
Vid månadsmötet för Aktiva Seniorer i Kramfors den 18 september samlades ett 90-tal 
medlemmar(därav 7 nya). Alla hälsades varmt välkomna av ordf. Ralf Lundqvist. 
Han inledde med att nämna den tragiska olycka som ryckt bort en av våra medlemmar, Barbro 
Lundqvist, en spjutspets vad gäller kulturlivet, hennes engagemang på olika områden, en 
ofattbar förlust. Våra tankar gick till henne! 
Dagens föredragshållare, Robert Sjöholm fick därefter ordet och presenterade sitt företag 
Bluecom, samt informerade om ”Framtidens bredband i luften”, Air2Fibre. Bluecom 
grundades 2013, har kontor i Umeå, Kramfors, Sundsvall, Stockholm med handplockad 
specialkompetens och verksamhet över hela Sverige. Vi fick ta del av fördelarna med att ha 
bredband i luften i stället för i marken, ungefärliga priser vad gäller anslutning, 
månadsavgifter m.m. Ralf tackade Robert för ett mycket intressant föredrag och därefter var 
det dags för lite gympa och kaffe med goda smörgåsar. Info om kommande aktiviteter och 
evenemang: datakunskap, musik, engelska, bokcirkel, stickcafé, bio, kulturnatt i Ytterlännäs 
kyrka 30/9, höstfest 27/10 Nylands FH. 
Birger genomförde dragningen av lotteriet med glada vinnare. Avslutningsvis tack till 
kaffegruppen och alla som kommit till mötet. 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från surströmmingsfesten den 23 augusti 2017 

 
 

Efter sommaruppehåll har nu aktiviteter av skilda slag kört igång igen. Kubbtävling på IP i 
Kramfors gick av stapeln den 19/8. Kramfors Aktiva Seniorer deltog med 4 lag men tyvärr 
gick inget av lagen till final. Vädret var inte det bästa den dagen men många var där och 
hejade på. 
Veckan därpå, onsdag den 23/8,var det dags för surströmmingsfest på Frånö Folkets Hus. 
Vice ordförande Birger Söderström hälsade 75 medlemmar samt dagens underhållare, 
Ådalskvartetten, hjärtligt välkomna. Birger föredrog lite kort om höstens mötesprogram, 
prisbordet som väntade på lyckliga lotterivinnare och lämnade därefter över mikrofonen till 
Hans Haugen, som presenterade sin grupp. De inledde med sprittande musik medan vi intog 
våra platser vid det framdukade bordet för att hugga in på delikatessen som väntade i 
burkarna. Alla lät sig väl smaka under trevligt samspråk. Ådalskvartetten underhöll oss på 
bästa sätt med kända sånger, vishäften som delats ut och där vi fick delta i allsång. Kaffe o 
kaka serverades, lotteridragningen genomfördes och därefter avslutade Birger kvällen med ett 
stort tack till Ådalskvartetten, Frånö-teamet som servat oss samt inte minst till alla som skänkt 
vinster till lotteriet. 
Nästa möte på Mariatorget den 18 september. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från träffen på Väjaberget den 7 juni 2017 
 

 
Den 31 maj promenerade ett gäng aktiva seniorer runt Mjövattnet, guidade av Hans 
Gunnarsson med start vid Lycksells gård i Finnmarken. Lite info under dagen om trakten, 
medhavd matsäck som smakade förträffligt, en trevlig dag! 
Veckan därpå, den 7 juni, var det dags för säsongsavslutning på Väjaberget, den 8:e i raden. 
Vice ordf Birger Söderström hälsade 75 Aktiva Seniorer välkomna. Vädergudarna var på vår 
sida och vi fick njuta fullt ut av den magnifika utsikten, klarblå himmel och ganska 
varma vindar. 
Det dominerande inslaget i vyn från berget, förutom panoramat där man ser miltals omkring, 
är Mondis fabrik som sysselsätter många och genererar jobb och arbetstillfällen till hela vår 
bygd. Programmet för dagen var framförande av välkända sånger av vår egen sånggrupp 
”Aktörerna”, diktläsning av Jan Fällström, korvgrillning, klurig tipsrunda, prisutdelning, kaffe 
med muffins som intogs dels inne i den trivsamma toppstugan och dels ute i det fria. 
Alla lät sig väl smaka av det som bjöds och det blev några timmars trevlig samvaro. 
Avslutningsvis ett tack till alla som medverkat, sponsorerna Mondi, Nylands Städ, Bybergs, 
Royal m fl som skänkt vinster till vår prisutdelning samt en önskan från styrelsen om en 
trevlig sommar och att vi alla ses igen till hösten. 
 
 
 
 
 



 
Referat från träffen den 10 april 2017 
 

 
 
Månadsmötet med Aktiva Seniorer i Kramfors den 10 april inleddes med en tyst 
minut som utlysts nationellt med anledning av terrordådet i Stockholm.Därefter hälsade 
ordförande Ralf Lundqvist alla välkomna samt efterlyste dagens föredragshållare, arkeolog 
Mats Olsson från Bringsta, Nyland. Han gjorde effektfull entré, kom inrusande i full 
vikingautrustning med armborst i högsta hugg och tog oss flera hundra år tillbaka i tiden. 
 
Mats inledde med en tillbakablick över samhället Bollstabruk. 1960 fanns det otaliga affärer 
där, banker, bensinstationer, skräddare m.m. Nu är nästan alla affärsbyggnader jämnade 
med marken. 
En intressant historielektion följde därefter och vi fick ta del av bilder på utgrävningar i 
Torsåker och runt Styresholm och Mats berättade initierat om de föremål som hittats, 
kulturlämningar i området, Fornborgen på Borgberget, medeltidskyrkor m.m. 
 
Ralf tackade Mats för en givande föreläsning och därefter var det dags för 
pausgympa och efterlängtat kaffe med goda smörgåsar. Info följde från Ralf, Sylvia och 
Birger samt lottdragning med glada vinnare. 
Påminnelse om nästa träff, Väjaberget den 7 juni. 
Ordförande Ralf avslutade med att tacka alla som kommit till mötet, tack till 
kaffegruppen samt en sedvanlig uppmaning att vara rädda om varandra 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från årsmötet den 13 mars 2017 

 
Årsmöte hölls för Aktiva Seniorer den 13 mars på Mariatorget i Kramfors. 125 medlemmar 
hade hörsammat kallelsen. Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla hjärtligt välkomna och 
presenterade dagens underhållare Karin och Åke Viberg. 
Mötet inleddes med parentation för 5 medlemmar som avlidit under året. 
Ordförande läste en dikt av Tora Holm och ljus tändes. 
Därefter vidtog årsmötesförhandlingar. Åke Molander valdes till ordförande för 
stämmoförhandlingarna och Margareta Söderström till sekreterare. Styrelsens verksamhets-, 
revisions- och ekonomiska berättelser föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Valberedningens samtliga förslag godkändes. 
Ordförande Ralf avslutade årsmötet med att tacka presidiet för väl genomförda 
förhandlingar, stort tack till avgående kassören Hans Gunnarsson och revisor Åke Molander 
med present och blomma. 
Efter förhandlingarna tog paret Karin och Åke vid med sång o musik och framförde ett antal 
kända sånger med trevlig presentation. En stunds paus med gympa och kaffe med semla och 
därefter fortsatte underhållningen ytterligare en stund. Ralf avslutade md att önska alla en 
fortsatt fin dag, att vi skall vara rädda om varandra och hoppas vi ses igen vid nästa möte på 
Församlingsgården den 10/4. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från träffen den 13 februari2017 

 
Den 13 febr. samlades 155 Aktiva Seniorer (6 nya medl) till månadsmöte i ny, ljus och fräsch 
möteslokal ”Mariatorget” i Kramfors. Ordf. Ralf Lundqvist berättade lite kort om bygget och 
visade bl a utrymningsvägarna. 
Därefter hälsades alla välkomna samt dagens föredragshållare, polisintendent Börje Öhman. 
Börje har arbetat 25 år i Kramfors och träffade många av sina forna arbetskamrater. 
Han är nu stationerad i Sundsvall och informerade med ord och bild om den stora 
omorganisation som poliskåren genomgått. Organisationen har dock trimmats in och 
fungerar nu bättre. Info om polisarbetet och trygghet i vardagslivet samt värdefulla tips hur 
man som enskild person kan skydda sig mot oönskade händelser. 
Efter en intressant timme med Börje var det dags för pausgympa och kaffe med 
goda smörgåsar som smakade förträffligt. 
Stig Sundell tog därefter till orda och berättade om valberedningens arbete. 
Info från ordf. om studiebesök och utflykter. Info från Sylvia om cirklar som var i full gång, 
sång, musik, engelska, stickcafé, ev. bokcirkel. Resa till Dalhalla den 7 juli om intresse finns. 
Lottdragning med lyckliga vinnare av presentkort samt avslutningsord av ordf, 
tack till kaffegruppen, uppmaning att vara rädda om varandra och på återseende vid 
årsmötet den 13 mars. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Referat från träffen den 16 januari 2017 

 
 

Den 16 januari 2017 samlades 106 Aktiva Seniorer, därav 5 nytillkomna, till årets första 
månadsmöte på Församlingsgården i Kramfors. Ordföranden Ralf Lundqvist hälsade alla 
välkomna och uttryckte sin glädje över att så många kommit. Ord och ton överlämnades 
raskt till dagens underhållare, Ann-Charlotte Agrell med en välkomnande applåd. Till eget 
ackompanjemang på flygel fick vi ta del av ett potpurri kända låtar och njuta av hennes 
varma, fylliga stämma och fina urval av sånger. Därefter var det dags att resa på oss för lite 
pausgymnastik, ledd av Birgit Gunnarsson och efter detta var vi redo för efterlängtat kaffe 
och goda smörgåsar. 
Ralf informerade om kommande aktiviteter. Resan till Oslo den 16 maj är fulltecknad, cirklar 
fortsätter och nya tillkommer om intresse finns. Dagbio den 26 januari, ”Hundraettåringen 
som smet från notan och försvann”. Hans Gunnarsson gav svar på kluriga matteproblem som 
han skickat ut till jul och vinnaren, Ingemo Sahlén, fick komma fram och ta emot pris. 
Sedvanlig lottdragning av Birger med lyckliga vinnare av presentkort. Ordföranden avslutade 
mötet med att tacka kaffegruppen, önskade en fortsatt fin dag, vara rädda om varandra 
samt aviserade om nästa månadsmöte den 13 februari. 


