
        Aktiva Seniorer i Kramfors       
 

Nästa träff 
Nästa träff blir måndagen den 14 januari 2019 på Mariatorget i Kramfors. Anders Dahlin 
berättar då om Svalbard. 
 
Referat från månadsträffen den 12 december 2018 

 
Onsdag 12 dec. var det dags att avnjuta årets julbord. 90 medlemmar bänkade sig i den fint 
dukade matsalen på Hotell Kramm. Ordf. Ralf hälsade alla välkommen och gav en kort 
resumé av årets alla aktiviteter, bl.a. Vår egen klassiker. Han tackade alla medlemmar som 
under året har medverkat i genomförandet av aktiviteterna.  
Som vanligt bjöds vi på mycket god mat, t.o.m. lutfisk. Stämningen var hög, och deltagarna 
njöt av den goda maten och umgicks. Tiden går fort när man har trevligt och när alla var 
mätta och belåtna läste Lillemor Silvernagel Nystedt Viktor Rydbergs, Tomten, så att alla 
kände att julen nalkas. 
Föreningen har under året inbjudit till studiecirklar, och många har deltagit. Ämnen har varit  
musik, sång, bokcirkel, stickcafé, engelska. Bowling, både seriespel där vi har 5 lag som 
deltar, och öppet spel för alla. På föreningens initiativ har det varit dagbio en gång per 
månad. Välbesökta föreställningar, som alla daglediga är välkommen till. 
Sångcirkelns medlemmar har inför julen varit på Viktoriagårdens och Kvarnbackens 
äldreboende och underhållit med bl.a. julsånger. 
En grupp medlemmar har varit till Stockholm och tittat på Såsom i himmelen. Resan gjordes 
tillsammans med SPF Skogsliljan, Docksta/Ullånger/Nora. En fantastisk upplevelse med fin 
musik och underbara artister. 
Som avslutning på eftermiddagen tackade Ralf alla som kommit och önskade en God Jul och 
ett Gott Nytt År och välkommen åter 2019. 



 
 
Referat från månadsträffen den 19 november 2018 

 
 

Måndagen 19 november samlades 120 medlemmar för sista månadsträffen 
för hösten. Alla hälsades varmt välkomna av ordförande Ralf 
Lundqvist som inledde med att läsa lite om många ”lediga ord ” i 
boken ”Pillerier”. Därefter vände han sig särskilt till dagens gäst, 
författaren Bo R Holmberg som är född i Ådalen men numera bosatt i 
Örnsköldsvik. Han har skrivit mer än femtio böcker och fått flera 
utmärkelser, som Augustpriset, Astrid Lindgren-priset, Kulla-Gulla-
priset och Birger Norman-priset. 
Sommartid ägnar han åt amatörteater, både som författare och 
skådespelare. 
Bo trollband oss alla med berättelser från barndomen, en rolig 
episod under en resa samt ett antal skrönor. Han avslutade med att 
berätta några roliga prästhistorier. 
Några medlemmar passade på att köpa och få hans senaste bok ”Inte 
långt från älven” signerad.  
Ralf tackade Bo med sedvanlig honung och efter varma applåder var 
det dags för Birgits gympa och därefter kaffe med goda smörgåsar. 
 
Så var det då dags för diplomutdelningen för ”Vår egen Klassiker”.  
Det var 11 deltagare som lyckats göra hela ”klassikern” med alla 
fyra grenar, skidåkning, promenad, cykling och simning och som fick 
ta emot det förtjänstfulla diplomet. Under året har 116 starter 
gjorts i de olika grenarna och fick då vara med i en utlottning av 
15 fina priser. 
Ett stort tack till alla, både funktionärer och deltagare som gjorde 
detta till en lyckad aktivitet. 
Därefter agerade Birger en tidig tomte och förrättade 
lotteridragningen med många glada vinnare. 
Avslutningsvis ett tack till kaffegruppen och en uppmaning att köra 
försiktigt och vara rädda om varandra. 

 
 
 
 
 



Referat från månadsträffen den 15 oktober 2018 

 
 

Vid månadsmötet för Aktiva Seniorer den 15 oktober samlades 110 medlemmar, 
därav 6 nya. 
Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla varmt välkomna och läste en fin dikt  ”På 
hemmet” ur Svenska Folkets egna dikter. Därefter lämnade han raskt ord och ton till 
dagens underhållare, Karin och Åke Wiberg, som med kort varsel fått rycka in då 
Putte Kihl lämnat återbud pga sjukdom.  
Karin och Åke framförde ett antal kända sånger med trevlig presentation. 
Efter pausgympa med Birgit och kaffe med goda smörgåsar fortsatte 
underhållningen. 
Ralf informerade från samrådsträffen i Umeå. Ny riksordförande är Christina Edvertz. 
Det finns 46 föreningar och 20000 medlemmar i landet. 
Margaretha informerade om höstfesten som i år blir på Bollsta FH, samt att bion 
”Unga Astrid” kommer igen på seniorbio. 
Sista delen av ”Vår egen klassiker” blir simning den 5 november i Bollsta hallen. 
Seniormässan på Bollsta FH blev lyckad och återkommer nästa år. 
Birger genomförde dragningen av lotteriet med glada vinnare. 
Avslutningsvis tack till kaffegruppen och alla som kommit till mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från träffen den 10 september 2018 och cyklingen 12 september 
 

 
 
Måndag 10 september var första månadsträffen för hösten 2018. 80-talet 
medlemmar, därav 3 nya, kom till Mariatorget för att lyssna på 
folkhälsoplanerare Johannes Dock. På ett inspirerande sätt informerade han 
oss om vad vi bör göra för att må bra. 
 
Hälsa, mat, fysisk aktivitet, tobak och alkohol, var ämnen han berörde. Vi 
delades in i grupper för att samtala med varandra och kom fram till många 
bra saker för vår hälsa. Vid redovisningen visade det sig, att alla hade 
bra tips som vi kunde diskutera, bl.a. bättre sjukvård med uppföljning. Att 
äta bra, t.ex. fisk, grönsaker och frukt, och att vara varsam med rött 
kött. Alla var överens om att socker inte är bra för vår hälsa, kan orsaka 
sjukdomar. Slutsatsen - bra matvanor och frukost, lunch och middag är 
viktigt. 
 
Rekommendationen för fysisk aktivitet är 150 aktivitetsminuter per vecka. 
Måttlig aktivitet (så man blir varm) i 1 minut = 1 aktivitetsminut, 
ansträngande aktivitet (svettig) i 1 minut = 2 aktivitetsminuter osv. 
 
Som alla vet har alkohol och tobak en negativ inverkan på kroppen. 
 
Slutsatsen, bra matvanor och fysisk aktivitet bra för rörligheten, balansen 
och allmänt välbefinnande. 

 



 
 
Föreningen gör verkligen skäl för namnet, Aktiva Seniorer, både med teori 
om hälsa, och motion ute i friska luften. 12 september genomfördes tredje 
etappen av "vår egen klassiker". Ett stort antal seniorer samlades vid 
Idrottsplatsen, med eller utan cykel. Ett 25-tal cyklade från 
Idrottsplatsen via Bergomsvägen och Björknäs till Frånö, där de rundade den 
så kallade "ostkanten", och därefter åter till målet vid Idrottsplatsen. 
Jobbig hemresa med motvind hela sträckan. Vid målet väntade publiken och 
tillsammans med motionärerna blev det gemensam fika. 
 
16 september inbjuds medlemmarna till utbildning i bowling. Instruktörer 
från Kramfors Bowlingklubb kommer att lära ut bowlingens grunder. Från 
föreningen är det många som redan spelar och är med i korpserien, allt i 
bowlinghallen Strike. 
 
20 september inbjuds alla seniorer +55 till årets mest inspirerande mässa 
för seniorer. Fullspäckat program med utställare, föreläsningar, prova-på-
aktiviteter, underhållning. Fokus ligger på rörelse, träning, mat, fritid 
och kultur. 
Arrangören Elisabeth Svanberg, folkhälsosamordnare på Kramfors kommun, och 
en av initiativtagarna hoppas att så många som möjligt ska komma. Aktiva 
Seniorer kommer att vara en av utställarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från surströmmingsfesten den 29 augusti 2018 

 
 

Efter sommaruppehållet var ett hundratal medlemmar samlade för surströmmingspremiär den 
29 augusti på Frånö Folkets Hus. Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla gamla och nya (8st) 
medlemmar välkomna, samt läste sedvanlig dikt ”Sensommar”. 
Därefter informerade han om kommande aktiviteter innan han välkomnade dagens 
underhållare ”Ådalskvartetten”. De spelade och sjöng kända sånger alltmedan vi högg in på 
den norrländska delikatessen som dukats fram på borden. 
Vi lät oss väl smaka under trevligt samspråk, vishäften delades ut och alla sjöng med.  
Några par tog sig t.o.m. en svängom. 
Kaffe och kaka serverades och lotteridragningen genomfördes med lyckliga vinnare av vinster 
som skänkts av medlemmarna. 
Därefter avslutade Ralf med att tacka Cathrine och Frånö Folkets Hus-teamet som serverat 
oss samt Ådalskvartetten som efter varma applåder spelade ett extranummer.  
Nästa träff på Mariatorget den 10 september. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från månadsträffen den 16 april 2018 

 
 
Måndagen den 16 april samlades 125 Aktiva Seniorer till säsongens sista månadsmöte på 
Mariatorget i Kramfors. Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla välkomna och uttryckte sin 
glädje över att så många kommit och lämnade raskt över ord och ton till dagens underhållare, 
Per-Åke Stockberg som hälsades med en värmande applåd. Per-Åke bjöd på ett axplock av 
schlager, visor och evergreens på både saxofon och keyboard och fick oss alla att sjunga med 
och klappa takten av hjärtans lust. Efter stående ovationer och ett extra nummer var det dags 
för sedvanlig gympa med Birgit och därefter kaffe med goda smörgåsar. 
 
Ralf informerade att en instruktion i bowling blir av under våren och uppmanade samtidigt 
flera att prova på. Det blir ingen fler bio under våren, nytt program kommer till hösten. 
 
Birger genomförde lottdragningen med glada vinnare och som alltid några fina limerickar. 
Ralf avslutade med att tacka alla som kommit till mötet, tack till kaffegruppen och en 
sedvanlig uppmaning att vara rädda om varandra. 
Vi ses igen för säsongens avslutning på Gudmundrå Hembygdsgård den 11 juni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 19 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vid månadsmötet 19 mars samlades ett 90-tal medlemmar. Ordf. Ralf Lundqvist hälsade 
välkommen och vände sig särskilt till 2 nya medlemmar, nya sekreteraren i styrelsen, 
Christina Mikaelsson samt dagens föredragshållare, Ann-Christine Lundqvist, ägare och VD 
för Nylands Städ, som med kort varsel fått rycka in då Anders Fällström lämnat återbud pga 
sjukdom. Vidare tackade han alla som hjälpte till och gjorde den första etappen av ”Vår egen 
klassiker” till en succé.  
 
Ann-Christine tog därefter vid och berättade om sitt företag som hon startade i liten skala för 
23 år sedan. Företaget har växt, idag har hon tre bolag, i Kramfors, Sundsvall och 
Specialproffsen. Målsättningen är service, engagemang och stolthet att vara proffs på 
miljövänlig städning. För att överleva idag gäller det att vara unika, ligga i framkant och att 
leverera kvalitet. Företaget är certifierat på renhet. Ralf tackade Ann-Christine för ett mycket 
intressant föredrag, därefter pausgympa och kaffe med goda smörgåsar.  
 
Info om resor, Murberget i april, Olofsfors i maj samt SPA-resa i september. Sedvanlig 
lottdragning samt en uppmaning från ordf. och valberedningen att hjälpas åt att värva nya 
styrelsemedlemmar. Stort tack till kaffegruppen, alla som kommit och att vi skall vara rädda 
om varandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från årsmötet den 19 februari 2018 

 
 
 Ordf. Ralf Lundqvist hälsade 140 medlemmar välkomna till årsmötet. Parentation hölls över 
sex medlemmar som lämnat oss under året, Ralf tände ett ljus, läste en dikt och vi mindes 
dem under en tyst minut.  
Därefter vidtog mötesförhandlingar med Bo Gullefors som ordförande och Margareta 
Söderström som sekreterare. Redovisning digitalt via storbild och även muntligt. Allt 
godkändes på alla punkter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades enl. 
valberedningens förslag.  
Gympa med Birgit, info om resor, dagbio och aktiviteter innan dagens underhållare Klas 
Norberg anlände. Han hälsades välkommen med en varm applåd och vi fick njuta av en 
blandad repertoar, Elvis, Taube-visor, Allan Edvall m.m. samt spirituellt mellansnack.  
 
Kaffe med jättegod prinsesstårta bjöds därefter och smakade förträffligt, info från Hans om 
första delen av ”Klassikern” skidor på Icktjärn den 13 mars.  
Lottdragning med Birger, en extra vinst hade skänkts av Marianne Karlstedt.  
 
Ralf avslutade med att tacka alla som kommit, Bo Gullefors för väl genomförda 
mötesförhandlingar, alla cirkelledare, avgående sekr. Margareta S, Klas Norberg för fantastisk 
underhållning, valberedningen samt kaffegruppen, önskade alla en trevlig eftermiddag och på 
återseende vid månadsmöte den 19 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 15 januari 2018 

 
 
 Årets första möte gick av stapeln på Mariatorget den 15 jan. med 115 medlemmar närvarande.  
Ordf. Ralf Lundqvist hälsade alla varmt välkomna och vände sig särskilt till dagens 
föredragshållare, Bo Gullefors, som skulle lotsa oss in i ”De fascinerande sländornas värld”. Bo 
har en bakgrund som lärare, studierektor vid Ådalsskolan bl a.  
 
EntomologI =” läran om insekter” och sländornas liv framför allt har varit och är ett stort 
fritidsintresse. Många är de platser från kust o inland som han och hustru Agneta besökt för att 
studera sländornas liv. Tusentals olika arter finns över hela världen och i Sverige. Fångstredskap, 
håvar i luften, fällor på marken, studier i mikroskop, dokumentation. Allt fick vi ta del av i ord 
och bild.  
Pausgympa följde samt info om fortsatta cirklar, seniorbio, en ny aktivitet ”Klassikern” (skidor, 
promenad, simning, cykling) som skall genomföras under våren och till hösten. Kaffe med goda 
mackor och därefter framförde ”Aktörerna” ett antal kända låtar och till sist lotteridragning.  
En trevlig eftermiddag började lida mot sitt slut och Ralf tackade alla som kommit, Bo Gullefors 
för ett intressant och uppskattat föredrag, tack till kaffegruppen samt önskade en fortsatt trevlig 
dag och på återseende vid årsmötet den 19 februari. 
 


