
          Aktiva Seniorer i Kramfors       
 
Utflykt till Icktjärn den 13 mars 2020 

 
 
En strålande vårvinterdag fredagen den 13 mars var vi ett stort antal Aktiva Seniorer som gjorde 
en utflykt till Icktjärn, 4km från Kramfors centrum. Trots sent på skidsäsongen åkte de flesta av 
oss  skidor i de för dagen till ära nypreparerade och utmärkta skidspåren, både ”plattspåret” och 
4,5km slingan. 
De andra som lapade sol vid vindskyddet såg till att grillen var perfekt för korvgrillning. Inga 
olyckstillbud vare sig i spåren eller vid grillen kunde konstateras trots att det var fredagen den 
13:e. En hellyckad dag där solen sken från en klarblå himmel och då korv och fika smakar som 
allra bäst. 
Stort tack till Ronny Fryksten med personal som alltid ställer upp för oss Aktiva Seniorer och 
tack till alla Aktiva Seniorer för en fin och gemytlig dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vinterfest den 31 januari 2020 
 

 
 
Den 31 januari var det premiär av vinterfest för 90-tal Aktiva Seniorer i Kramfors.  
Frånö Folkets Hus höll i arrangemanget med den äran. Vi blev serverade god mat och dryck, samt 
kaffe och gokaka. 
Erik Eurenius och Klas Norberg stod för suverän underhållning hela kvällen. Vi bjöds på musik 
alltifrån pop, rock och visor där vi kunde sjunga med. En jättelyckad kväll som gick alldeles för 
fort. 
Stort tack till Katrine med personal på Frånö F H och till Margareta Norlén som också var 
delaktig i festen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Surströmmingsfest + studiebesök hösten 2019 

 
 

Efter sommaruppehållet var ett 90-tal medlemmar samlade för surströmmingspremiär den 28 
augusti på Frånö F.H. 
Ordförande Ralf Lundqvist hälsade gamla och nya medlemmar välkomna. Därefter var det dags 
att hugga in på den doftande delikatessen med tillbehör som dukats fram på borden.  
Marcus Molin med dotter Melody stod för suverän underhållning, där Melody imponerade med 
sång, med låtar av bl.a. Carola, Lady Gaga och Kent m.fl. Allsång med komp av Marcus och 
därefter kaffe och kaka. 
Efter rungande applåder fick vi ett extra nummer av Marcus och Melody 
Avslutningsvis tackade Ralf alla som skänkt vinster till det dignande vinstbordet samt Katrin och 
Folkets hus-teamet för fin service. 
 

Onsdag 25 oktober åkte en busslast Aktiva seniorer med Byberg o Nordin söderut. 

Vid första stoppet blev vi serverade ”bussfika” på Vårdkasen och därefter styrdes kosan mot 
Vårsta Diakonigård.  
Vårsta Diakonigård är en icke vinstdrivande stiftelse och förvaltas av en styrelse, en öppen 
mötesplats inriktad på kompetensutveckling, omvårdnad och förebyggande insatser. 
De har fyra olika verksamhetsområden: 
* Utbildning och fortbildning 
* Samtal och stöd 



* Grön rehabilitering och sysselsättning 
* Konferens och boende 
Efter informationen och en rundvandring i växthuset var det dags för en fantastisk lunchbuffé. 
Pekkas tomatodling stod därefter på agendan, vars historia började i Härnösand för drygt 20 år 
sedan och då inte med tomater utan fisk. När Pekka såg de miljöproblem hans fiskodling i havet 
skapade började han försök med att odla fisk på land. 
I stora fiskbassänger med fisk renades vattnet naturligt i växtbäddar med tomater som fick sin 
näring från fiskvattnet. Resultatet blev friska fiskar, rent hav och underbart goda tomater 
Utifrån Pekkas erfarenheter odlas nu Pekkas Tomater i Europas största kretsloppsodling i 
Härnösand. Principen är densamma med regnbåge i fiskbassäng och tomater i växtbäddar i ett 
slutet kretsloppssystem. 
Efter en utförlig genomgång fick vi skyddskläder från topp till tå, samt desinficering av händer 
och skor innan det var dags för växthuset och den gigantiska odlingen. Tomatplantorna blir  upp 
till 18 meter höga och ger tomater i upp till ett år. 
Flera av oss passade på att köpa både fisk och tomater, efter att vi fått lite smakprov. 
Efter en givande dag med intressanta studiebesök var det dags för hemfärd. Stort tack till  till 
Byberg o Nordin och Margaretha Norlén som planerat hela dagsutflykten. 
  
 

 
Avslutning ”Vår egen klassiker” 19 november 2018 

 
 
 
På månadsträffen den 19 november hade vi avslutningen på ”Vår egen klassiker”. Vi började med 
skidåkning en marsdag då det snöat oavbrutet i minst 24 timmar. Med hjälp av Kramfors-Alliansens 
skidsektion och kommunens plogbilar fick vi fin bilväg och fina spår uppe vid skidområdet Icktjärn. 28 
stycken hade plockat fram skidorna och trivdes i spåren. 
 
En fantastisk majdag var det tid för promenaden ca 4 km längs Kramforsån.  48 promenerade och efter 
promenaden vankades det bredda smörgåsar och Loka. 



 
Cyklingen ”Giro di Frånö” gick av stapeln i september. 24 st. cyklade 10 km. Motvinden på hemvägen var 
besvärlig så därför smakade smörgåsarna och drickat extra bra vid målgången på Kramfors IP. 
 
Simningen 200 m arrangerade i början av november i Bollstahallen. 16 st. var det som med liv och lust 
gav sig i kast med sista delgrenen. 
 
Avslutningen inleddes med att de 11 som gjort alla delgrenarna fick ett inramat diplom. Så följde ett 
lotteri med fina vinster där deltagarna fick en lott för varje deltagande i någon gren. Som alltid vid våra 
lotterier avslutades det med några limerickar den här gången med idrottsanknytning. 

 
 
 
 
Höstfest + klassikern oktober/november 2018 
Fredagen den 26 oktober samlades ett 90-tal glada och förväntansfulla Aktiva Seniorer för 
höstfest på Bollsta Folkets hus. Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla hjärtligt välkomna och 
därefter var det dags att inta den superba buffén, bestående av fläskfilé, potatisgratäng och 
grönsaker, samt en ljuvlig mangodessert. 
Fantastisk underhållning bjöds hela kvällen av Fredrik Högberg och Marcus Molin, samt allsång 
och pauser mellan varven. Efter desserten blev det musikquiz med tre vinnande lag.  

Tiden går fort när man har trevligt och vid 23-tiden tackade Ralf musikerna och  
Folkets Hus-teamet, samt en uppmaning att vara rädda om varandra och köra försiktigt hem. 
 

Måndagen den 5 november vara det dags för 4:e och sista etappen av Aktiva Seniorers egen 
klassiker. Vi var 16 entusiastiska seniorer som simmade allt mellan 150 och 400 meter i Bollsta 
simhall och lika många i publiken som hejade på.  
Efter väl förrättat värv blev vi alla serverade en god sallad med dryck av Margaretha och Gerd. 
Nu ser vi fram mot prisutdelningen som äger rum på månadsmötet den 19 november. 
 
 
 
 
 
   
 
      
 
 
 
 
 



                                  
 

 
 
 
 
 
Studieresa till Härnösand 19 april 2018 

 
 



En busslast Aktiva Seniorer åkte med Bybergs till Härnösand, för att göra två studiebesök. 
Länsmuseet Murberget första stoppet. Där togs vi emot av museipedagog Sara Öhman. Hon 
började sin berättelse med att ta oss in i Forntiden. En visuell utställning tillsammans med 
forskare och konstärer. I taket en plafond av konstnären Anita Vohlen med motiv från 
hällristningarna i Näsåker. Sara berättade även  om bronsåldern och järnåldern, då människorna 
började odla säd till gröt och bröd. Under medeltiden började människorna kristnas. En fantastisk 
berättelse om dåtiden. 
Vi tittade också på Brita Kajsa Karlsdotters vackra alster med anundsjösöm och Märta Stina 
Abrahmsdotters fantastiska stickade täcken mm. 
Nästa besök Hernö Gin i Dala utanför Härnösand. Ägaren Jon Hillgren har byggt upp företaget 
som hantverksmässigt tillverkar gin. Kopparpannorna Kerstin som rymmer 250 l och Marit 1000 
l var imponerande att se. 2012 lanserades första ginflaskan på Systembolaget. 
En ginprovning med fyra sorters gin blev en fin upplevelse. Vi fick en mycket bra föreläsning om 
företaget och framgångarna. Företaget har tilldelats många utmärkelser, och 2013 fick de priset 
The Gin Grand Master. Företaget sysselsätter 8 heltidsanställda. 
Nästa resa blir till Olofsfors och strutsfarmen i Gerdal den 16 maj 2018. 

 
 
Höstfest i Nyland 20 oktober 2017 

 
Den 27 oktober var det fest på Folkan i Nyland. 88 st Aktiva Seniorer samlades och bänkade sig 
vid festligt dukade bord. Ordförande Ralf Lundqvist hälsade alla hjärtligt välkomna och 



hoppades att vi skulle få en trevlig kväll tillsammans. Med suveräna underhållare som för kvällen 
engagerats, Fredrik Högberg och Ubbe Byström, uppfylldes denna önskan med råge. 
Den goda maten, ”planka” levererades från Dallas i snabb takt och av sorlet att döma lät sig alla 
väl smaka under trevligt samspråk. 
Fredrik och Ubbe spelade och sjöng för oss under hela kvällen. Vi fick också testa våra 
musikkunskaper i form av en Quiz-tävling och den som lyckats pricka in rätt svar på alla frågor 
fick en CD-skiva som pris. 
Två avbrott under kvällen med kaffe och kaka samt lottdragning på blommorna som prydde 
borden. Tiden går fort när man har roligt och kvällen började lida mot sitt slut. Vid 23-tiden 
avslutade Ralf med att tacka alla som kommit, Fredrik och Ubbe för fin underhållning, hela 
Dallasgänget som servat oss, styrelsemedlemmarna som hjälpt till samt önskade alla en fortsatt 
trevlig helg och på återseende den 20 november vid månadsmötet på Mariatorget med 
professor Lars Nyberg, Umeå Universitet som föreläser om minnet. 
 

 
 
Föreningens 20-årsjubileum 22 oktober 2016 

 
 



Lördag 22 oktober samlades 110 glada och förväntansfulla Aktiva Seniorer på Bollsta Folkets 
Hus för att fira 20-årsjubileum.Ordförande Ralf Lundqvist öppnade jubileet med en sång om 
Aktiva Seniorer, text Allan Karlsson.  
Därefter hälsades alla välkomna och Ralf vände sig särskilt till Förbundets ordförande Birgitta 
Berglund som inbjudits, samt Inger Näsmark, en av dem som startade den här föreningen för 20 
år sedan. En gåva, ettusen kronor har mottagits från Förbundet och har skänkts till Lions 
Cancerforskningsfond i Umeå. 
En kort historik följde och Ralf uttryckte stolthet och glädje över vår förening som har vuxit år 
från år och nu har 245 medlemmar. Han lämnade därefter över ordet till Marcus Molin, kvällens 
toastmaster. Marcus presenterade de övriga i ensemblen som skulle underhålla oss, Per-Åke 
Stockberg och Emmeli Sjölander. 
Efter denna inledning var det dags att inta den superba 3-rätterssupén.Fantastisk underhållning 
bjöds av de inspirerande musikerna samt allsång och pauser mellan varven. Efter kaffet blev det 
musikfrågetävling. 
Tiden går fort när man har trevligt och vid 23-tiden passade Ralf på att tacka de medverkande 
musikerna och Folkets Hus teamet. 
Musiken fortsatte ännu en stund och i väntan på att bussen skulle anlända fick 
de danssugna tillfälle att röra sig i takt! 
 
 

Besök på Allsta Gård augusti 2016 

 
 
En vacker sensommardag besökte en grupp Aktiva Seniorer Allsta Gård i Bjärtrå. 



Ägarna Inger Holmberg och Hans Nolén hälsade oss välkommen. 
 
Vi började med information om det nybyggda Kretsloppshuset. Det har byggts av 
så miljövänliga material som möjligt. Isoleringen består av bl.a. cellulosa, träfiber och återvunnet 
tidningspapper. Toaletterna är installerade så att urinen tas tillvara för att återföras i kretsloppet. 
Rum finns att hyra och då ingår även frukost, lakan mm. Finare B&B får man söka efter. Förutom 
huset, kan man njuta av en fantastisk utsikt. 
 
I Kretsloppshuset finns även ett café. Där intog vi en mycket välsmakande lunch, en vegetarisk 
paj och till kaffet serverades en hembakt kaka med squash. 
 
Rundvandring för att titta på alla odlingar med växthus, djupbäddar/odlingslådor och friland. 
Vi fick även handla av de fina grönsakerna, olika sorters kål, morötter,  kålrabbi mm. 
 
På gården finns också får. Inger och Hans har satsat på ryafår som är en utrotningshotad ras. De 
är kända för att föda många lamm och de tar väl hand om sina lamm. 
Jämte fåren fanns 3 st lamadjur. 
 
Tack Inger och Hans för en fin dag hos er! 

 
Studiecirklar våren 2016 

 
Monica Sundström, Hola 

 
Våren 2016 har bjudit medlemmarna på div aktiviteter förutom de ordinarie månadsträffarna. 
Ett studiebesök på Hola folkhögskola, där vi fick information om skolan av Monica Sundström. 



Hon berättade också lite om häxprossen under 1600-talet. Rundvandring i lokalerna tills. med 
Irene Johansson. Vi åt en mycket god lunch. Trevlig fredag! 
Föreningen har anordnat vardagsengelska, konversation. Agneta Gullefors har lärt oss många nya 
ord och lärt oss att våga konversera. 
Christer Westin har guidat oss genom kamerans utveckling och visat hur vi tar bra bilder, både 
med digitalkamera och mobilkamera. Många bra tips. 
Stickcafé, där har vi stickat, virkat och sytt. Många fina alster har tillverkats under perioden. 
Gunilla Dahlin har samlat några damer från föreningen, som har intresse av att måla. De har 
inspirerats att måla både akvareller och oljemålningar. 
Aktörerna, vår sånggrupp har träffats och sjungit. Kören har uppträtt på äldreboendet Kaptenen. 
Många har deltagit i bowlingspel. Ett tiotal medlemmar har också varit med i seriespel och gjort 
bra ifrån sig. 
Styrelsen tackar alla som ställt upp och delgivit oss nya kunskaper. Vi fortsätter till hösten och då 
är fler välkomna. 

 

Utflykt till Sandslån 

 
 
Drygt 50-talet Aktiva Seniorer samlades på Sandslån 7 september för en höstpromenad och för att 
höra Vidar Sjödin berätta om timmersorteringen. Vidar visade oss även på modellen av 
timmersorteringen från 1915, gamla foton och information om timmersorteringen. 
 
En gång i tiden var timmersorteringen i Sandslån störst i världen. Skogsbolagens timmer 
transporterades på Ångermanälven och sorterades i Sandslån. Denna epok inleddes 1872 och en 
stor invandrarvåg kom till Ådalen. Till Sandslån kom folk från alla håll, inte minst från 
Värmland. 
 
Det gamla manuella skiljet togs i bruk 1915, 4 rännor och 8 buntverk. Den stora anläggningen 
bredde ut sig på 50 hektar i Ångermanälven.1957 sorterade ca 700 anställda 23 milj. stockar. 
Det mekaniska skiljet togs i drift 1965 och innebar en stor förändring. Antalet anställda minskade 
till 125. Skiljet byggdes vid Gustavsviksdocka och bogserades sedan via älven på plats. 



 
Promenaden fortsatte runt Ringvägen. Vid några stopp berättade Bernt Westin bl.a. om skolan 
från 1920-talet. Åter på ön intog vi medhavd matsäck och beundrade vår vackra Ångermanälv. 
 
Stort tack till Vidar Sjödin och Bernt Westin. 
Nästa träff är surströmming Frånö Folkets Hus den 16 september kl 16.00 
 

 
Studiecirklar hösten 2014 

 
 
Så är ännu ett verksamhetsår till ända. Förutom ordinarie träffar har föreningen inbjudit till 
studiecirklar. 
Hälsa, där deltog ett drygt trettiotal. Vi fick lyssna till intressanta och givande föreläsningar. Som 
gav oss verktyg inför våra framtida hälsosamma år. 
 
Bowling, där vi förutom ordinarie spel deltog med 3 lag i seriespel. Ett lag vann sin serie och det 
gratulerar vi dem till. 
 
Stickcafé, där en grupp damer har utvecklat sig i stickning med nya mönster och nya tekniker. 
Sång, en trevlig samvaro där vi sjunger kända visor till dragspelsmusik av Bernt Eriksson. 
Viktigt med sång för att må bra! Promenader med hembygdskunskap har redovisats tidigare. 
 
Julgruppsplantering, ett årligt återkommande arrangemang på Nordviksskolan. Där deltog 20 
Aktiva Seniorer. Många fina grupper fick tas hem för att pryda julborden. Avslutning med fika 
och en information av trädgårdsmästare Thord Eriksson om skolan och dess framtid. 
 
Styrelsen vill tacka alla deltagare i cirklarna och önskar alla medlemmar (207 stycken) en God 
Jul och ett Gott Nytt År. 
Välkommen igen nästa år och den första ordinarie träffen är den 12 januari 2015. 



 
Höstfesten i Nyland fredagen den 24 oktober 2014 

 
 
I den regniga och mörka höstkvällen, fredagen 24 oktober, bjöds det in till den årliga höstfesten 
på Folkan i Nyland. 
Välkomstdrink serverades och ett trevligt sorl av de förväntansfulla 100 medlemmarna hördes i 
lokalen. Så var det dags att inta den superba måltiden, och gästerna lät sig väl smaka. 
 
När alla var mätta, kom de proffsiga underhållarna, Fredrik Högberg och Markus Mohlin, upp på 
scenen. De bjöd på sig själva med fin musik och sång, bl.a Fredriks ”Jag vill bo vid älven”.  En 
svår men rolig frågesport innehållande kluriga frågor med mycket musik och många bilder 
engagerade publiken. 
 
I pausen serverades kaffe och hembakad kaka, och Fredrik och Markus fick en välbehövlig vila. 
Lite senare efter ännu mer underhållning, bjöds det på ostbricka. 
Festdeltagarna fick vara med om en helt igenom trevlig kväll med allt som tillhör en höstfest. 
Ett särskilt tack till Margareta o Ulf Norlén som hade ansvaret för kvällen. 
Styrelsen tackar för att alla gjorde kvällen till en succé. 
 

 
 
 
 



Aktiva Seniorers i Kramfors promenader hösten 2014 
 

 
 

Under den fantastiska hösten har föreningen inbjudit till promenader. Varje gång har det varit mellan 20-
40 promenerande medlemmar, med eller utan stavar. 
Socialt umgänge, skönt för kropp och själ och utbyte av barndomsminnen kopplade till platserna vi 
besökte. 
 
Första gången gick promenaden runt Svanö. Vi beundrade minnesmärket över Birger Norman, den 
otroliga utsikten mot Sandöbron, labyrinten och de konsthantverk som prydde promenadvägen. Den 
medhavda matsäcken intogs vid gamla färjeläget där vi njöt av vädret och Ångermanälven. Malte 
Norberg, som bott nästan hela sitt liv på Svanö, kom och berättade om Svanös historia och om nutiden. 
 
Gissjö, den fina lilla sjön, i Strömnäs blev vårt nästa mål. Vi vandrade runt sjön och beundrade naturen 
och stannade till vid badplatsen. Vattnet var inte så badvänligt den dagen,  
så ingen ville ta sig ett dopp. Matsäcken smakade bra, när vi fick inta den i familjen Fällströms trädgård. 
Jan Fällström berättade om Gissjö, där han varit sen barnsben. 
 
Dysjön runt. Samling vid Väjabadet och promenad runt sjön. Även där fick vi lite historia till livs. Om bl.a. 
Väjaloppet och kända skidåkare som deltagit i loppet. Ett arrangemang som drog eliten av skidåkare 
både från Sverige och andra länder. Matsäcken intogs vid Väjabadet.  
 
Många av deltagarna hade aldrig besökt utflyktsmålen, så de fick även den upplevelsen med sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiva Seniorers besök på Box destilleri 13 oktober 2014 
 

 
 
Måndag 13 oktober anordnades ett studiebesök på Box Destilleri AB, Sörviken i Bjärtrå. Det var ett 50-tal 
aktiva seniorer som med stort intresse  deltog. Första reaktionerna, fantastiskt läge vid Ångermanälven 
med utsikt mot Nyland och Sandslån.  
 
Peter Söderlind tog emot oss och lotsade oss genom anläggningen. Han berättade att destilleriet ägs av 
700 ägare, både privatpersoner och företag. Största ägare är Norrlandspojkarna AB. Destilleriet är f.n. 
det nordligaste i Sverige. 
 
Idéen om Box Whisky föddes hösten 2004 när Mats och Per de Vahl insåg att det gamla kraftverket i Box 
skulle vara en fantastisk plats för ett whiskydestilleri. Våren 2010 byggdes destilleriet i den 
iordningställda vackra gamla industribyggnaden, där det under några år varit ett galleri. I slutet av året 
rann de första dropparna ut destillationspannan. Den whisky som tillverkas är Single malt whisky. 
 
Vi fick besöka lagringshusen. Det framgick att fatlagringen är viktigast i processen. Fat, eller som det 
heter ankare ett gammalt svenskt volymmått på 39,25 liter, låg staplade i långa rader. En skylt på ankaret 
visade namnet på köparna och årtalet när whiskyn tappats på ankaret. 
 
Vi avslutade besöket med kaffe och smörgås i den nybyggda lokalen, där det finns plats för besökare att 
äta, fika och handla bl.a whiskyglas. 

 
 
 
 
 
 


