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Referat från månadsträffen den 13 december 2021 
 

 
 
Den 3 december var vi 45 medlemmar som åkte med Byberg och Nordin till Sundsvall. 
Första stoppet var restaurang Metropol, där vi fick en god tvårättersmiddag. Därefter 
Tonhallen där vi fick njuta av en enastående konsert med Helen Sjöholm och hennes 
musiker. En fantastisk kväll med storartad underhållning. 

Den 13 december hälsade vår ordförande Bertil Wiklund drygt 100 medlemmar 
välkomna till Luciafirande på Mariatorget i Kramfors. Planeringen var att 
Skarpåkersskolans kör skulle lussa för oss, men pga nya restriktioner blev det inställt. 
Styrelsen tog i stället över rollen att lussa med sång kompad av Sune Johansson på 
piano. Efter varma applåder serverades jullandgång, kaffe och kaka. Därefter underhöll 
Eva-Britt Nyberg Johansson och Sune Johansson med blandad musik av julvisor och 
folkmusik, Eva-Britt på fiol och sång, Sune på gitarr och piano. Efter ett extranummer på 
begäran tackade Bertil för fin underhållning och överlämnade sedvanlig honungsburk. 
Ingalill informerade om cirklarna, Birgit ledde pausgympa och Bettan delade ut vinster i 
lotteriet. En trivsam eftermiddag som avslutades med att Doris Jonsson, med inlevelse, 
läste ”Tomten” av Viktor Rydberg. Ordförande tackade alla som kommit och önskade en 
God Jul och Ett Gott Nytt År. 



 
Referat från månadsträffen den 18 oktober 2021 
 

 
 
Måndagen de 18 oktober samlades 117 förväntansfulla Aktiva Seniorer för att lyssna till DNA-
släktforskaren Peter Sjölund. Ordförande Bertil Wiklund hälsade alla välkommen och speciellt 
nio nya medlemmar. I väntan på Peter, som var på väg från Oslo, serverades kaffe,smörgås och 
kaka. 
Därefter var det dags för Peter att ta vid. Nästan allt som Peter kan inom området har han lärt sig 
på egen hand eller inspererats av andra forskare. Under de senaste åren har en stor del av hans 
arbete varit att leta reda på okända pappor och hjälpa adopterade att hitta sina föräldrar - med 
hjälp av DNA. 
Peter blev rikskänd över en natt när det stod klart att han lyckats lösa dubbelmordet som gäckat 
Linköpingspolisen sedan år 2004. 
Sommaren 2019 ringde Peter till polisen i Linköping och frågade om de ville ha hjälp att lösa 
dubbelmordet. Han var övertygad om att han skulle kunna göra det. När han berättade för polisen 
om metoden han arbetade med för att hitta de okända papporna så bestämde de att han skulle 
arbeta på precis samma sätt för att hitta den okände gärningsmannen. Släktnäten runt den 
misstänkte mördaren växte successivt för att sedan krympa. Till sist återstod bara två personer - 
en av dem gärningsmannen som senare kunde gripas. 
Efter lösningen blev han kontaktad av en mängd släktforskare som även de ville vara med att 
bidra. De bildade en grupp, under ledning av Peter, som kan jobba tillsammans för att lösa fall 
och hans förhoppning nu är att metoden ska komma att användas brett i Sverige. I väntan på 
juridiska klartecken tränar släktforskartemet på att hitta okända fäder.  
Efter varma applåder fick Peter svara på frågor från medlemmarna och avtackades med sedvanlig 
honungsburk 
Ingalill informerade om studiecirklarna som kommer igång efter årsskiftet, förutom kören och 
musikcirkeln där vi f.n. saknar  ledare. 
Efter lottdragning med glada vinnare tackade ordf. alla som kommit till mötet i 
Ullånger/Centrum. 
 
 



 
Referat från månadsträffen den 20 september 2021 
 

 
Måndagen den 20 september hälsades 85 Aktiva Seniorer välkomna av ordf. Bertil 
Wiklund och särskilt 3 nya medlemmar. Han lämnade raskt över ordet till Oskar Nord, 
chefredaktör på Tidningen Ångermanland och allehanda.se. 
Oskar tillträdde 2019 när tidningen köptes upp av Bonniers, han har varit journalist 
sedan 2007,då på Sundsvalls tidning och mittmedia.se. 
Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda bildade tillsammans TÅ år 2000, gick 
sedan ihop 2006 med Örnsköldsviks Allehanda och 2015 med Sundsvalls Tidning. Syftet 
var att få ekonomin att gå ihop. TÅ har idag en stabil upplaga, ökar i år och har en stark 
tillväxt digitalt. TÅ har tre reportrar i Sollefteå, två i Kramfors och tre i Härnösand.  
Tidigare var annonsintäkterna stora men idag står läsarna för intäkterna, bara 20% är 
annonser. Papperstidningen har 8.800 prenumeranter och 3.500 digitala. Tidningens 
uppdrag är att i huvudsak att granska makten, skildra vår samtid och vara en del av vårt 
område.  
Tidningens utmaning nu är att stärka varumärket TÅ och att nå unga läsare. 
Ordf.Bertil tackade Oskar med en sedvanlig honungsburk och efter det pausgympa med 
Birgit. 
Därefter var det dags för kaffe, macka och kaka samt lottdragning.  
Nästa gång vi ses får vi lyssna till släktforskare Peter Sjölund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Referat från föreningsstämman den 30 augusti 2021 
 

 
 

Ordförande Bertil Wiklund hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna till 
föreningsstämman för Aktiva Seniorer den 30 augusti. Eftersom Mariatorget, där vi 
vanligtvis träffas håller stängt pga pandemin, fick vi ha mötet på Ramviks FH. Bertil 
lämnade över ord och ton till Pär-Åke Stockberg som underhöll oss i särklass med 
kända låtar av bl.a The Beatles, Bonnie Tyler, Vikingarna, Evert Taube m.fl. Efter 
rungande applåder och extra nummer var det dags för kaffe, smörgås och kaka innan 
stämmoförhandlingar.  

Ralf Lundqvist valdes att leda mötet, sekreterare Christina Mikaelsson och justerare och 
rösträknare Erik Wiklund och Nils Göran Bylund. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska 
rapporten och revisionsberättelsen lästes upp och hade även skickats ut digitalt. Allt 
godkändes på alla punkter och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades enligt 
valberedningens förslag. Ordförande avtackade Margareta Norlén och därefter tackade 
han Ralf Lundqvist för väl genomförda mötesförhandlingar. 

Därefter var det lottdragning med många glada vinnare.  
Nästa gång ses vi den 20 september då vi får information av Oscar Nord, chefredaktör 
på Tidningen Ångermanland och Allehanda.se. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Referat från uteträffen på Lillgälingen den 25 augusti 2021 
 

 
 

Den 25 augusti var vi 14 tappra Aktiva Seniorer som trotsade regn och blåst och tog oss 
upp längs "Ninas väg" upp på toppen av Lillgälingen, 200 m.ö.h. i Herrskog. Sven 
Sjölander byggde den här vägen och utsiktspunkten handikappanpassat, för att hedra 
sin dotter Nina som tyvärr inte hann uppleva den. 
Han påbörjade projektet 2017 och har byggt den sista biten själv med hjälp av en 
jordbrukstraktor och den är skapad utan sponsring från vare sig Kommun eller 
Länstyrelse. Arbetet stod klart 2020 och är den enda utsiktsplats i Högakusten som man 
kan ta sig ända upp med bil. Förutom panoramautsikten, över Storsjön, Gaviksfjärden, 
Bottenhavet och Ångermanälven, finns bänkar bord och vindskydd där man kan sitta 
och vila och filosofera. Här finns också parkeringsplatser och en handikappanpassad 
toalett. Många ortsbor och turister har besökt Lillgälingen och i sommar hölls en vigsel 
där. 
Ordförande Bertil Wiklund tackade Sven och överräckte en sedvanlig honungsburk. 
Därefter smakade det gott med medhavd fika medan regnet tilltog alltmer.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Referat från uteträffen i Kramforsviken måndagen den 28 juni 2021 
 

 
 

Måndag den 28 juni träffades ett 90-tal Aktiva Seniorer vid Kramforsviken f.d.Öds Kaj. 
Med tanke på uppslutningen var det ett efterlängtat återseende för oss alla. 
Ordf. Bertil Wiklund hälsade välkommen och lämnade över ordet till Jerry Larsson som 
tillsammans med sin far Tony Larsson är ägare av Ådalen III. Jerry driver verksamheten 
som trafikerar Ångermanälven. Båten byggdes 1958 i Tyskland och fick namnet Baltrum 
III. Hösten 1987 kom båten till Ådalen och fick så småningom namnet Ådalen III. När 
Jerry tog över 2019 gjordes en del förbättringar bl.a. en ny högtalaranläggning. Hela 
familjen Larsson är på ett eller annat sätt engagerad i företaget och totalt arbetar 25 
personer på fartyget.  
Jerrys far Tony drömde som ung att starta en camping och förra sommaren slog han till. 
Trots pandemin visade det sig inte vara något problem. Nytt för i år är fyra nya stugor. 

Efter denna information och visning av båten var det dags för hamburgare, korv och 
dryck. Därefter en frågeslinga. Prisutdelning till vinnarna och lottdragning, samt kaffe 
och kaka. En fantastisk dag där solen sken i kapp med alla medlemmar. Nu önskas alla 
en skön sommar och vi ser fram emot att ses igen på föreningsstämman den 23 augusti. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 


