
          Aktiva Seniorer i Kramfors       
 

Nästa träff 
Nästa träff  blir måndagen den 20 januari 2020 kl 12.00 på Mariatorget i Kramfors. Programmet 
ännu inte klart för januariträffen. 
 
Referat från månadsträffen den 12 december 2019 

 
 
Som traditionen bjuder samlades Aktiva seniorer för julbord på hotell Kramm. Efter att 
ordförande Ralf Lundqvist hälsat oss alla välkomna var vi ett 80-tal medlemmar som 
botaniserade bland alla delikatesser som dukats fram och som vi lät oss väl smaka av. Fin 
underhållning bjöds vi också på av Emma Ekebjörk och Susanne Engström. Avslutningsvis läste 
Ingalill Bergman ”Tomten” av Viktor Rydberg. 
 
Studiecirklarna 2019 har avslutats. 

Sångcirkelns medlemmar avslutade året med att sjunga julvisor och bjöds på kaffe och smörgås 

med julskinka. Övningarna börjar igen den 15 januari. 

Bokcirkeln har läst, träffats och diskuterat böcker. Vi börjar igen den 13 januari. 

Musikcirkeln avslutade året med julquiz och julmusik för att få en försmak av julen. Vi ses åter 

21 januari. 

Stickcafé avslutades med en gäst, Dagny Åkerlund som visade oss jättefina stickade alster b.l. 

julprydnader. Fortsättning i januari. 

Skrivarcirkeln tog juluppehåll och avtackade Gittan Linnarsson för hennes medverkan. 

Fortsättning i januari. 

Tack till alla som har deltagit i våra cirklar. Vi ses igen nästa år! 

 

 
 
 
 



 
 
Referat från månadsträffen den 18 november 2019 

 
 

Slöjdaren, berättaren och musikern Tage Lundqvist lockade 125 Aktiva Seniorer till medlemsmötet den 18 
november. 
Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla välkomna, särskilt 4 nya medlemmar, och lämnade raskt över 
ordet till dagens underhållare och föreläsare. 
Tage Lundqvist kom tidigt i kontakt med slöjdande i sin hemby Ödsgård i Edsele, och fick lära sig gamla 
slöjdtekniker. Hans intresse ledde honom så småningom till slöjdlärarutbildning. Förutom verksamheten 
som slöjdlärare är han en flitigt anlitad föreläsare runt om i Sverige och har bedrivit kurser i olika 
slöjdtekniker.  
Tage underhöll oss med musik från bl.a. durspel och en livfull berättelse om sin slöjdarverksamhet. Hans 
skildringar kryddades med anekdoter från hembygden, möten med människor han träffat och om hur livet 
var förr. Han visade alster som han själv tillverkat och inte minst gamla verktyg och historier bakom dem.  
Tage blev utnämnd till Mästerslöjdare av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 2012 och året 
därpå fick han Johan Nordlandersällskapets kulturpris 2013.  
Efter rungande applåder var det dags för gympa och sedan kaffe. Därefter fortsatte Tage en stund till att 
trollbinda oss med sina historier från förr.  
Mötet avslutades med lottdragning, samt en uppmaning av vår ordförande att vara rädda om varandra. 
Den 22 november var vi 50 medlemmar som åkte med Byberg o Nordin till Stockholm för att se 
musikalen ”Häxorna i Eastwick” på Cirkus. En fantastisk musikupplevelse med fina artister, många 
överraskningar och effekter. 
Vi hann även med att strosa runt i centrum och njuta av all den fina adventsbelysningen. 
På vägen hem fick vi tillfälle att besöka den fina julmarknaden i Steninge Slottsby. 
Vi fick en fin helg som lyste upp  den gråmulna november. 
Nästa gång ses vi på julbordet på Kramm. 
 

 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 21 oktober 2019 

 
Den 10 oktober åkte en busslast Aktiva Seniorer med Byberg & Nordins buss till Härnösands teater för att 
se "En kväll med Hasse och Tage". Jacke Sjödin gör tillsammans med Meta Roos, Per Wickström och 
Mikael Skoglunds Trio ett "svanhopp" in i den enorma kaka som utgjorde Hasse & Tages produktion 
under nästan 30 år. 
    Vi bjöds på pärlor ur sångskatten, anekdoter och en del överraskningar. En mycket trevlig kväll med 
Jacke, som även hade skrivit egna texter när vi fick den stora förmånen att minnas Hasse & Tages Svenska 
ord. 
    Tack även till Bybergs. 
På medlemsmötet den 21 oktober var vi 125 Aktiva Seniorer som samlats för att lyssna till Per-Åke 
Stockberg. Ordförande Ralf Lundqvist hälsade oss välkomna och då speciellt 5 nya medlemmar, därefter 
lämnade han över ord och ton till Per-Åke. 
    Som vanligt bjöd Per-Åke på musik på både saxofon och keyboard och inte att förglömma fin sång. 
Många  låtar där vi kunde sjunga med och evergreens som vi njöt av i fulla drag. 
     Efter varma applåder var det dags för pausgympa och därefter kaffe och mackor. 
Därefter följde information från Samrådsmötet i Umeå. Sylvia informerade om seniorbio samt att biljetter 
finns till Mittrevyn med Bybergs. Bowlingen efterlyser fler spelare! 
Vi ses på nästa möte den 18 nov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från månadsträffen den 16 september 2019 

 
Den 16 september var första månadsmötet för hösten. Inga-Lill Bergman presenterade sig och 
agerade ställföreträdare idag för vår ordförande. Hon hälsade 115 medlemmar välkomna och 
lämnade därefter över ordet till dagens föreläsare Demenssjuksköterskan Annica Lundgren, 
Kramfors Kommun. 
Demens är inget naturligt åldrande utan en folksjukdom som blir allt vanligare, där åldern är 
största riskfaktorn. 
Viktigt att utreda symtomen tidigt så att man får en diagnos, man vänder sig till sin hälsocentral 
för utredning. 
Demenssjuksköterskan gör: hembesök och kan ge råd, stöd och vägledning till dig och dina 
närstående, informerar om vilka stödinsatser kommunen kan hjälpa till med och erbjuder 
utbildning till närstående. 
Exempel på omvårdnadsstöd: minneshjälpmedel, dagverksamhet, hemtjänst, stöd enl. LSS, och 
anhörigstöd. 
Råd till anhöriga: skaffa fullmakter, berätta för omgivningen, gå med i anhöriggrupper! 
För mer information kontakta Annika Lundgren. 
Efter en frågestund var det dags för gympa med Birgit och därefter kaffe med goda mackor. 
Hans informerade om bowling samt om DM i sprintorientering, där vi var ett antal Aktiva 
Seniorer som var funktionärer. 
Sång, musik, stick, bok och skrivarcirklar fortsätter under hösten. 
Lottdragning med Margaretha och Bettan, samt tack till kaffegruppen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från månadsträffen den 11 juni 2019 

 
80 Aktiva Seniorer hörsammade inbjudan till Ytterlännäs Hembygdsförening och 
Hembygdsgården i Forsed den 11 juni.  En fin försommardag i det idylliska området. Ralf 
hälsade välkommen och tackade Bernt  Eriksson och Monica Åhling för det jobb de lägger ner 
för sånggruppen, som består av 25 deltagare.  
Därefter fick Per-Urban Gradin ordet som ordf. i hembygdsföreningen, och han hälsade oss också 
välkommen till Forsed. Vi fick lite historik om området och han berättade att föreningen är en av 
de allra första hembygdsföreningarna, och bildades 1917. 
Anna-Britta de Wall tog vid och berättade att det var hennes farfar Sten Berglund som bildade 
Forseds hembygdsförening , och 1925 bildades Ytterlännäs hembygdsförening. Fram till sin död 
1973, när Forsedsföreningen gått samman med Ytterlännäs, var han ordf. i båda föreningarna 
under nära 50 år. Han började samla vid 10-års ålder. Parhuset från Bussjö, Gammelgården, 
byggde han upp. Kaffestugan kommer från Konstantin Falck i Nyland. I muséet visades många 
intressanta föremål från dåtid. Allt var katalogiserat och det gick att läsa i pärmar om föremålen. 
Ann-Christine Näsholm har forskat om Ovanmon, som är samlingsnamn för alla byar ovanför 
Stensätter, och hon berättade om boken hon skrivit. Den beskriver trakten historiskt från den 
senaste istiden fram till 1900-talet. Bl.a. var domsagan förlagd till Angsta Herrgård. 
Medlemmar ur föreningen gräddade kolbullar och kön dit var lång. Det fanns också varm korv 
med bröd och kaffe med hembakt bröd. 
Aktiva Seniorer vill sända ett stort TACK till hembygdsföreningen! Ni gör det bra, som arbetar 
ideellt med vår historias bevarande. 
En trevlig dag med trevliga människor, och styrelsen önskar alla en Glad Sommar! Vi ses igen till 
hösten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från månadsträffen den 8 april 2019 
 

 
 
Måndag den 8 april hälsades 106 medlemmar välkomna av ordförande Ralf Lundqvist. Han inledde med 

att läsa ”några tankar” av Tage Danielsson. Därefter lämnade han över ordet till dagens föreläsare 

Anders Dahlin, naturfotograf som numera bor i Ullånger. Anders visade bilder och berättade om sin 

vandring på Svalbard, som är Europas nordligaste punkt och en av de nordligaste platser på jorden med 

bofast befolkning. Den samlade befolkningsmängden är färre än 3000 personer och de flesta arbetar i 

Långerbyn, som är huvudstad och Barentsburg. Den huvudsakliga näringsgrenen på Svalbard utgörs av 

kolbrytning och på senare år kryssningsfartyg med turister som påverkat ekonomin positivt. Största 

hotet på Svalbard utgörs av isbjörnar, världens farligaste rovdjur. 

Ralf tackade Anders för en fantastisk förevisning och om ett löfte att komma igen.  

 

Därefter gympa med Birgit och kaffe med goda smörgåsar. 

Information av Sylvia om olika aktiviteter och resor. 

Hans informerade om behov av kontrollanter till DM i sprintorientering i Kramfors 8 sept.  

Margareta och Bettan genomförde lotteridragningen. Ralf tackade kaffegruppen och alla som kommit till 

mötet och som alltid en uppmaning att vara rädda om varandra. 

Vi ses nästa gång den 11 juni på Ytterlännäs Hembygdsgård 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 18 mars 2019 
 

 
 
Torsdagen 28 februari åkte 52 Aktiva Seniorer med Bybergs buss till Casino 
Cosmopol i Sundsvall. Besöket började med en god lunch och därefter 
information om de olika spelen. Deltagarna fick egen tid att testa spelen 
innan vi åkte till Söråkers Herrgård där vi serverades kaffe och smörgås. Vid 
18.00-tiden var vi hemma igen efter en trevlig dag med nya upplevelser. 
 
Måndag den 18 mars hälsade ordförande Ralf Lundqvist ett hundratal medlemmar, 
som kommit trots snökaos, välkomna till månadsmötet. Han inledde med att läsa 
en dikt av Gunnar Silverstolpe ”Marsvår”. Därefter lämnade han över till 
dagens underhållare Anna Svanqvist, Lage Dahlqvist och Anders Bergman. Sånger 
av Anna ackompanjerad av Anders på gitarr, varvades med information om olika 
resor med Byberg och Nordin. Lage berättade ett antal roliga episoder som hänt 
under alla resor och efter många glada skratt tackade Ralf dem alla tre med 
blommor och gott från Forseds Getgård. 
Gympa med Birgit innan kaffe och goda smörgåsar. Därefter information om olika 
aktiviteter,seniorbio, utflykt till Icktjärn samt resor. Endagsresan i år den 
15 maj går till Brynge kulturområde i Sidensjö, Ö-viks museum och Varvsberget. 
Bettan och Margareta genomförde dragningen av lotteriet med glada vinnare. 
Avslutningsvis tack till kaffegruppen och alla som kommit till mötet. 
 
Tisdag den 19 mars var vi 25 medlemmar som samlades vid Icktjärn i Kramfors. 
Några åkte, i det för dagen, nypreparerade skidspåret och andra lapade sol vid 
vindskyddet. Grillen var tänd så vi grillade korv och njöt av det vackra 
vädret. En fantastisk fin vinterdag efter allt snöande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat från årsmötet den 18 februari 2019 
 

 
 

Ordförande Ralf Lundqvist hälsade 145 medlemmar välkomna till årsmötet den 18 februari. 
Parentation hölls över två medlemmar som lämnat oss under året. Ralf tände ljus, läste en dikt 
och vi mindes dem under en tyst minut. 
     Därefter vidtog mötesförhandlingarna med Bo Gullefors som ordförande och Christina 
Mikaelsson som sekreterare. Redovisning digitalt via storbild och även muntligt. Allt godkändes 
på alla punkter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades enligt valberedningens 
förslag. 
     Ralf lämnade över ord och ton till dagens underhållare Putte Kihl. Vi fick lyssna till ett 
axplock av Cornelis Vreeswijks visor, både kända där vi kunde sjunga med och mindre kända 
sånger. Efter varma applåder och ett extra nummer var det dags för gympa med Birgit. 
      Vi bjöds på kaffe och jättegod tårta och efter det följde information om kommande resor, 
skidutflykt och seniorbio, samt lottdragning med Birger.  
      Ralf avslutade med att tacka alla som kommit, Bo Gullefors för väl genomförda 
mötesförhandlingar, alla cirkelledare, avgående vice ordförande Birger Söderström, avgående i 
valberedningen Bernt Eriksson, Putte Kihl för fantastisk underhållning, valberedningen samt 
kaffegruppen. 
      Nästa gång ses vi vid månadsmötet den 18 mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 14 januari 2019 
 

 
 
Nytt år och första månadsträffen den 14 januari, 135 medlemmar, därav en ny hälsades 

välkommen av ordf. Ralf Lundqvist, med ett kåseri om tid. Ett särskilt välkommen till fyra gäster 

från Aktiva Seniorer i Sundsvall och dagens föreläsare Bo Gullefors. 

Bo tog oss med på en resa till Ecuador och Galapagosöarna. Ecuadors främsta export är olja, 

bananer, guld och rosor. Huvudstaden Quito ligger på 2 850 m höjd över havet, och i landet bor 

16 miljoner, bl.a. 7 % indianer, 7 % ättlingar från slavar, 7 % ättlingar av spanjorerna. I 

bergskedjan Anderna finns 30 vulkaner, varav 10 är aktiva. 

Galapagosöarna ligger 100 mil västerut i Stilla Havet. Exotiska djur, sjölejon, landleguaner äter 

bl. a. kaktusar, havsleguaner som betar alger, havssköldpaddor 1,5 m långa, endemiska fåglar 

lever på öarna. Utanför öarna havsströmmar och det omtalade väderfenomenet El Nino, som är 

återkommande med 2-7 års mellanrum. 

Bo visade vackra bilder på natur, havet, djur och fåglar. 

Pausgympa med Birgit och kaffe med smörgås, info om vinprovningen 30 januari, resa till 

Casinot 28 februari, musik 22 januari, bokcirkel 28 januari, stickcafé 29 januari. Lotteridragning 

och limerickar av Birger. 

Tack till alla och välkommen på årsmötet den 18 februari. 

 
 


