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Föreningen Aktiva Seniorer i Enköping 

15 år av dynamisk utveckling 
 

Så började det 
 

”Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja medlemmarnas 

kulturella och andra gemensamma intressen.” 
 

”Verksamheten skall präglas av ett rikt varierat utbud av god kvalitet med 

individen i centrum och kulturell verksamhet, som förenas med gemenskap och 

trivsel.” 
 

Det är några citat ur föreningshandboken för Aktiva Seniorer med 

titeln ”Meningen med föreningen”. 
 

Det kan även vara värt att notera att Aktiva Seniorer inte är någon 

pensionärsfacklig organisation. Man bedriver inte heller partipolitisk eller 

religiös verksamhet. Förbundet startade genom enskilt initiativ 1989. 
 

14 mars 2003 informerade distriktsordförande Ing-Marie Noréen, 

Strängnäs, om Förbundet Aktiva Seniorer och de närvarande beslöt att 

bilda föreningen Aktiva Seniorer i Enköping. Den första ordföranden 

blev Inger Nedar.  
 

Vid den förra jubileumsmiddagen 15 mars 2013  sade föreningens 

första sekreterare, Lilian Weigl, bland annat följande: 
 

- Inger Nedar åtog sig ordförandeskapet och jag kommer ihåg hur imponerad 

jag blev över att hon utan betänketid vågade säga: jag kan försöka. Hon 

stannade på posten de första fem åren. 
 

Under ett planeringsmöte den 11 april 2003 noterades att månadsmöten  

skall vara ”navet” i verksamheten. Vidare enades man om att fastställa fyra 

program inför hösten. Tills vidare skulle alla månadsmöten äga rum i 

Wallinska gården. 
 

Det första året, 2003, hade föreningen 32 medlemmar. Vid utgången av 2017 var 

antalet 781. Tala om ökning! 

 

2003 
 

Ett tema under verksamheten den första våren var den heliga Birgitta. Mona von 

Engeström höll bland annat ett föredrag om ”Heliga Birgittas liv”. Den sista 

programpunkten under våren var en dagsutflykt till Vadstena. 
 

Fredagsträffarna, som vårens möten kallades, blev fem stycken. Redan 14 

dagar efter bildandet av föreningen arrangerades den första träffen, som var  

Ivar Sandhills guidning i ”Lyrikens värld”. 

 



En resa ordnades även under hösten. Den gick till Stora Hyttnäs och 

barockträdgården Gamla Staberg. Månadsmötena handlade om Australien och 

Bolivia och så berättade Rolf Johansson under rubriken ”Från bondekalas till 

Nobelfest”. 
 

Utanför det fastlagda programmet genomfördes också en resa till Västerås 

konserthus med visning av huset plus en konsert, förstås.  
 

Studiecirklarna var naturligt nog inte så många till antalet. Det handlade 

om ”Mervetarna”, som handlade om vallonernas historia. 

Ivar Sandhill ledde även en poesigrupp, som träffades regelbundet. 
 

Från de första pionjäråren ger Lilian Weigl följande kommentar: 
 

- Det var vid det stora bordet i Medborgarskolan våra tankar och 

idéer stöttes och blöttes och där vi skrev, vek papper och klistrade, 

klippte, adresserade och frankerade brev, vid något tillfälle med sådan 

brådska och frenesi, att några brev skickades iväg ofrankerade. De kom tillbaka 

från postverket tre månader senare, utan kommentar. 

 

2004 
 

Det känns ännu en gång rätt att vända sig till Lilian Weigl, som vid  

10-årsjubileet konstaterade att föreningen det första året levde under 

knapphetens kalla stjärna. Sådant som lokalhyra, kaffe och underhållning skulle 

klaras med medlemsavgifter. Årsavgiften var 50 kr! 
 

- Därför blev det självklart så, att vi bakade allt bröd själva men kunde bara 

fakturera kostnad för ingredienser. Mycket smakade väl bra men nog hände det, 

att vi fick höra att bullarna var tråkiga. Men so what! Det gällde att spara och 

wienerbröd var inte att tänka på. 
 

Verksamheten utvecklas därför relativt försiktigt i positiv riktning under året. 

Månadsmötena på Wallinska gården har ägt rum ”under trevlig samvaro och stor 

uppslutning”. Som vanligt har ämnena varierat i hög grad. 
 

Det började med att Eric Elliot höll ett föredrag om sina upplevelser  

under andra världskriget som navigatör på bombplan i RAF. 

38 medlemmar lyssnade intresserat. 
 

Bland övriga programpunkter kan nämnas stadsträdgårdsmästare Stefan 

Mattsson som lockade 45 medlemmar att lyssna till föredraget ”Våra parker”.  
 

Något som tyvärr har varit aktuellt en längre tid är dopingen inom 

idrotten. Tore Ohlsson höll ett föredrag om detta gissel, som fortfarande 

drabbar idrotten. Bland cirklarna kan nämnas att gruppen ”Poesi” har 

fortsatt under året och att antalet intresserade varit så stort att ytterligare 

en grupp har tillkommit. 
 

Jazzlyssnargruppen startade också 2004 och existerar fortfarande. 
 



Några resor har även genomförts. En vårutflykt innebar besök på Bergianska 

trädgården varifrån man fortsatte till Ersta Diakonisällskap. En annan resa 

ägde rum till Uppsala Stadsteaters föreställning av ”Nancy”. 

 

2005 
 

Månadsmötena fortsatte på Wallinska gården, och ämnena visade på stor 

spännvidd. Till det första mötet hade föreningen engagerat kommunens 

kulturchef Jan Bohman, som engagerat berättade om kulturlivet i Enköping. 

Naturligtvis, som den trumpetare han är, avslutade Jan föredraget med ett 

trumpetsolo. 
 

Sven Sandblom berättade i mars om striderna vid Gestilren och Sparrsätra 

under 1200-talet. Våren avslutades med att Lennart Nordquist i ord och bild 

förflyttade deltagarna till den grekiska övärlden. 
 

Arne Wåhlstedt talade i oktober om ”Enköping på frammarsch”, där han 

redogjorde för både vad som pågick just nu och vad som hade planerats för 

framtiden. Kurt Stråhle hade gjort en pilgrimsvandring till Santiago de 

Compostela i Spanien och väckte i november intresset för detta resmål. 
 

Några månadsmöten ersattes med resor. Jazzens museum i Strömsholm fick ett 

besök. Man passade under den resan på att även besöka Åsby Handelsträdgård 

med sitt djungelkafé samt Skantzenområdet med kanalmuséet.  
 

I september gjordes en utflykt till Mariefred, där naturligtvis Gripsholms slott 

var huvudnumret. De konstintresserade kunde även besöka närbelägna 

Grafikens Hus. 
 

Studiegrupperna fortsatte ihärdigt med sin verksamhet. Mycket handlade om 

musik, där både jazzen  och den klassiska musiken fick sin beskärda del. Ivar 

Sandhill ledde gruppen för klassisk musik. Samme man fortsatte med 

gruppen ”Poesi”. 
 

Försök till utvidgning med andra ämnen lyckades inte så bra det här året. Både 

planerade kurser som ”Första Hjälpen” och ”Elementär datautbildning” fick 

skjutas på framtiden. 

 

2006 
 

Medlemsavgiften var detta år 75 kr, och Wallinska gården är fortfarande 

platsen för alla månadsmöten. I genomsnitt 30 medlemmar deltog på mötena. 
 

Årets första möte hade rubriken ”Polisen Hallå!!! Slå 112? eller 114 14 

kanske?”. Håkan Jidetorp från Enköpingspolisen redde ut begreppen och 

informerade om nya larmnummer, som ska användas i olika situationer. 
 

Gästen i april hette Lisa Husin. Hon berättade om växters helande egenskaper 

i folktron. Verksamhetsberättelsen talar om ett humoristiskt framfört föredrag.  
 



Hösten inleddes med att Stig Ljungwald från Aktiva Seniorer i Luleå talade om 

samisk kultur och samernas livsvillkor under historiens gång. I övrigt kan ur 

programmet nämnas silversmeden Christina Lundeberg som ”lyste upp 

novembermörkret” med en visning av vackra smycken och stenar. Samtidigt fick 

deltagarna en berättelse om hennes arbete som silversmed. 
 

Vårens resa gick till Tärna, där första stoppet var på Glasmuséet i byn 

Skuggan.  Därefter besöktes Tärna gamla kyrkskola, där konstnären Bo Åke 

Adamsson bor och har sin konstnärliga verksamhet. Under hösten blev det 

ingen resa, eftersom alldeles för få var intresserade av att se den buddistiska 

kursgården i Fellingsbro. 
 

Cirklarna börjar öka i antalet. Jazz, Bridge, Data, Egypten och Skottland var 

ämnena, som lockade ett varierat antal medlemmar men tillräckligt många för att 

de skulle bli verklighet. 
 

2007 
 

Wallinska gården är fortfarande huvudplatsen för föreningens månadsmöten, 

men vid tre tillfällen under året var man i Kyrkans Hus. Antalet deltagare var i 

genomsnitt 43, vilket med andra ord är en ökning jämfört med tidigare år. 
 

Lars Malmström svarade för det första programmet. Han förmedlade en bild 

av Baltikum utifrån sin stora erfarenhet som reseledare för resor i de baltiska 

länderna. 
 

Vid mötet i februari svängde det säkert, eftersom föreningens 

medlem Kjell Fernström, tillika jazzpianist, förklarade 

musiktermer och gav exempel på olika stilarter inom jazzmusiken.  
 

Ord och dess betydelse stod på programmet vid vårens sista 

månadsmöte. Det var Stig Järvetun, som skriver om ord och vad 

de betyder. Det gör han regelbundet i Enköpings-Posten. Han har även författat 

boken ”Varifrån kom orden?” 
 

Ingegerd Troedsson, känd från verksamhet inom regering och riksdag, 

berättade om Enköpingsbygden i historisk tid vid höstens första månadsmöte. 

Kulturen fortsatte vid ett senare möte, där konstnären Eric Beckeld förmedlade 

sin stora kunskap om konst, konstens historia och utveckling. 
 

Jultema står alltid på repertoaren vid decembermötet, och stående inslag är  

Ivar Sandhill. Den här gången underhöll han med uppläsning av en text av 

Ulf Lundell. 
 

Resorna då? Jo, det finns en tendens till ökning av antalet. I mars reste ett antal 

deltagare till Uppsala stadsteater för att se uppsättningen av Anton 

Tjechovs ”Körsbärsträdgården”.   

 

 



Vårresan i maj gick till Norberg, där Gröndalsgruvorna, Thorshammars 

Bruk med sitt arbetslivs-museum samt naturligtvis ett avslutande besök på Elsa 

Anderssons konditori. 

I november deltog 29 medlemmar i TV-programmet ”Så ska det låta” med 

en inledande lunch i Villa Godthem på Djurgården. Slutligen var man i 

december i Uppsala och lyssnade till ett konsertprogram med titeln ”Lisen & 

Gertrud”. En guidning av den nya konsert- och kongresshallen stod också på 

programmet. 
 

Cirklarna fortsatte men utan någon direkt ökning av antalet. Även detta år 

handlade det om Jazz, Bridge, Data och Egypten. 
 

Försök med cirklar som Operakunskap, Samernas historia och Minnesbilder 

samlade för få deltagare för att bli verklighet. Även försöket med att arrangera 

ett fredagscafé fick ställas in liksom  en cirkel med titeln Lära mera. 
 

2008 
 

Detta år höjdes medlemsavgiften till 100 kr, vilket är samma belopp även 2017. 

Efter fem år som ordförande tackade Inger Nedar för sig och ersattes på posten 

av Gunilla Ringqvist. Detta skedde vid årsmötet som ägde rum i Kyrkans Hus. 

Tre av vårens månadsmöten samt alla under hösten hölls sedan i Mariasalen, 

Kyrkans Hus. Det första månadsmötet för året hade förlagts till kommunens 

bibliotek där bibliotekarierna Maria Ekmark och Kerstin Runnman 

informerade om bibliotekets alla verksamheter. 
 

I mars fick deltagarna lyssna till hur Ena Energi (Värmeverket) arbetade med 

att ersätta oljan med träd, buskar och egenproducerad salix. Och i april handlade 

det om Afrika, där läkaren Lars Göran Westman berättade om sina 

erfarenheter från 25 års arbete bland lepra- och turbekulossmittade. 
 

Kommunalrådet Anna Wiklund var gästen i det första höstprogrammet. Hon 

berättade främst om kommunens äldreomsorg nu och planeringen för framtiden. 

Bland övriga program kan nämnas författaren Timo Ekholms föreläsning om 

hans och hans lillebrors upplevelser under andra världskriget. 
 

Under rubriken ”Enstaka händelser” är det ofta först och främst resor som det 

handlar om. Uppsala Stadsteater och Stockholms Stadsteater fick besök från 

Enköping. Programmen var Henrik Ibsens ”Ett dockhem” och ”Arsenik och 

gamla spetsar”. Vidare samarbetade man med Nord Syd Resor, vilket gav till 

resultat biljetter till ”My Fair Lady”. 
 

Vårfåglar och vårblommor betittades vid en utflykt till Hjälstaviken under 

ledning av Gunilla och Palle Ringqvist.  

Enköpings konst i utomhusmiljö stod också på programmet, där museichefen 

Bengt Svensson informerade. Och på restaurang Novisen kunde en 

gourmetmeny avnjutas av 21 medlemmar. 
 



Cirkelverksamheten under året hade rubrikerna Jazz, Bokprat, Bridge, 

Handarbete, Skytte och Datastuga. 
 

2009 
 

Av nio månadsmöten hölls åtta i Mariasalen, Kyrkans Hus. Det nionde 

arrangerades i Husby Sjutolfts församlingshem i samband med ett 

kyrkobesök. 

I genomsnitt var det 50 deltagare på månadsmötena. 
 

Karl Gerhard var aktuell vid det första mötet i januari. Revygruppen 

Sangemark från Västerås underhöll med hans visor och kupletter. Besöket i 

Husby Sjutolft handlade om en visning av Albertus Pictors målningar i 

kyrkan. År 2009 var nämligen ett så kallat Albertus Pictor-år. 
 

Ur höstprogrammet kan noteras att det inleddes med att Susanne Beckeld 

berättade om sin mormorsmors hemlighet. Ni som var där kanske kommer 

ihåg hemligheten! Gunilla och Palle  Ringqvist redovisade vid ett annat tillfälle 

erfarenheterna av att resa i egen regi. 
 

Bland ”Enstaka händelser” detta år bör nämnas ett besök på Uppsala 

konserthus, där deltagarna lyssnade till Bengan Jansson och Trio Con X,  

vilka framförde visor av Allan Edwall. 
 

En heldagsutflykt till Forsmarks Kärnkraftverk och Forsmarks Bruk stod 

också på programmet. Här deltog även medlemmar från föreningen i Sala. 
 

För första gången arrangerades även en vinprovning, som sedan dess har blivit 

ett årligt inslag. Göran Sjögren guidade deltagarna i vinvärlden. 

 

 

 
 

Cirklarna ökade ordentligt i antal under 2009. Rubrikerna för året var: 

 Jazz, Klassisk musik, Bokprat, Bridge, Handarbete, Skytte, Datastuga,   

         Digitalkamera för nybörjare,       

Mobiltelefonens möjligheter, 

Vattengymnastik och 

Föreläsningar om  

Gestilren, som leddes av 

   Sven Sandblom. 
 



 

En ordförande minns 
 

Åren 2008 och 2009 var Gunilla Ringqvist ordförande för 

föreningen. Dessförinnan hade hon 2007 blivit ledamot i styrelsen. 

Vad minns hon då från sin tid som ordförande? 
 

- Det var ett par roliga år, och det hände en hel del. Jag vågar påstå 

att vi fullföljde mycket som hade påbörjats under tidigare år. Litteraturcirkeln, 

även kallad bokprat, var jag med och drog igång och den håller ju på 

fortfarande. Badverksamheten var annat som jag kämpade för, och det har nu 

blivit jättestort. 
 

- Det hände också en del på den tekniska sidan. Vi fick egen telefon, köpte vår 

första högtalaranläggning och så lånade vi in oss på Strängnäsföreningens 

hemsida. 
 

2010 
 

Detta år bytte föreningen ordförande, då Lars Wallander ersatte 

Gunilla Ringqvist. 
 

Nio månadsmöten genomfördes (åtta av dem i Kyrkans Hus), och starten 

lockade många deltagare. Stockholmsprästen Olle Carlsson talade nämligen 

över ämnet ”Mitt himla liv”, som också är namnet på hans självbiografi. 
 

Hösten inleddes med ett besök hos Mariadöttrarna i Vallby. De berättade 

intressant om sina liv och visade deltagarna runt. Nästa möte handlade om mat. 

Hushållslärare Birgit Granbo talade nämligen över ämnet ”Varför är det så 

viktigt att jag äter och vad är bra mat?”, vilket ju är något som man kan fundera 

över både en och två gånger. 
 

I november berättade journalisterna från Enköpings-Posten, Kerstin Maurd och 

Stig Norling, om ”På Enköpingspromenad med Kerstin och Stickan”. 
 

Bland enstaka händelser finns mycket att ta upp. Musiken spelar alltid en stor 

roll och i Västerås spelade klarinettisten Martin Fröst musik av Mozart för 

tillresta medlemmar plus många västeråsare, förstås. 
 

Aguelimuséet i Sala besöktes under våren, och på hösten handlade det om den 

kinesiska terracottaarmén på Östasiatiska museet i Stockholm. 

Golfframgång kan även noteras, då föreningens ordförande Lars Wallander 

vann den första dagens tävlingar i samband med 

Aktiva Seniorers golfdagar i Småland. 
 

Cirklarna var i stort sett samma som under 2009.  

Några nya var ”Gröna fingrar” samt ”Matlagning”.  
 

 
  



2011 
 

Antalet månadsmöten är fortfarande nio och de flesta hölls i Kyrkans Hus. Ett 

undantag var septembermötet, som i stället genomfördes som en bussutflykt till 

Grönsöö slott. Där blev det både parkvandring och slottsvisning. 
 

Årets första månadsmöte handlade om hörselproblematik och tekniska 

hörselhjälpmedel. ”Va – vad sa du?” hette föredraget som hölls av audionom 

Catrin Fogelberg tillsammans med två medhjälpare. 
 

En heldagsutflykt till Åland stod på programmet i maj.I september 

arrangerades två möten, utöver Grönsöö fick medlemmarna lyssna till 

Ingegerd och Hans Björkman som i ord och bild berättade om en 

fantastisk resa till Galapagos. 
 

Peter J Borg från ICA Maxi berättade i oktober om sitt liv som ICA-handlare i 

Enköping. ”Mitt liv som svensk diplomat och EU-funktionär” hette 

föredraget i november. Den som svarade för det var Percy Westerlund. 
 

Enstaka händelser var en viktig ABC-utbildning, som ordnades av 

Räddningstjänsten. Annat att notera var en utflykt till Bryggholmen,  

där Helena Larsson informerade om verksamheten på ön.  

Två teaterresor arrangerades. De var ”En handelsresandes död” 

på Dramaten och ”Tolvskillingsoperan” på Uppsala Stadsteater. 
 

Kerstin Lindgren och Lars Wallander lyckades bäst på trivselgolfen i 

september. ”Ost och vin” stod slutligen på programmet i november.  
 

Förra årets cirklar var uppenbarligen så populära att de fortsatte även under 2011. 

Varför ändra på ett vinnande lag, löd uppenbarligen devisen. 
 

2012 
 

Antalet månadsmöten var oförändrat, det vill säga nio. Alla hölls dessutom som 

vanligt i Kyrkans Hus. Deltagarantalet ökar dock ständigt. Genomsnittet för 

året var 65. 
 

Vid första mötet fick alla lyssna till TV-meteorologen, tillika Enköpingsbon, 

Bertil Larsson. Han berättade om prognoser och väderfenomen. 

Ulla Kristenssons föredrag i mars handlade om ”mänskliga möten”. 
 

Hösten inleddes med en visning av Vårfrukyrkan med Stefan Sundbäck som 

ciceron. Polisiära frågor var naturligtvis ämnet för närpolischefen Jan 

Håkansson. Efteråt visste deltagarna mer om brottsligheten i Sverige och med 

ännu bättre kunskaper om situationen i Enköping. Bagaren Fabian Flink 

berättade i oktober om sin verksamhet, medan prästen Sven Eriksson i 

november redde ut kungliga släktförhållanden. 

Enstaka händelser handlade detta år mycket om resor. Berwaldhallen fick besök 

i februari, Flygmuséet i Västerås i april och i maj gällde det Ramnäs med en 

båttur på Strömsholms kanal. 



 

Filmstaden i Solna besöktes i oktober och Stadsteatern i Stockholm lockade 

till skratt i december med föreställningen ”I sista minuten”. Vinprovningarna 

fortsatte med Göran Sjögren som provningsledare. 
 

Cirklarna har sedan flera år ständigt återkommande ämnen. Några försvinner 

och nya tillkommer trots allt. Nya för året var ”Akvarellmålning” och ”Vad är 

det för fågel?” 

 
 
 

2013 
 

Jubileumsåret 2013, 10 år, såg en stor nyhet. Programmet fick 4-färg  

och en mer elegant och lockande framtoning med bilder från föregående 

års verksamhet. 
 

Jubileumsfesten ägde rum den 15 mars i Westerlundska gymnasiets matsal. 

135 personer deltog, och stämningen var, alldeles självklart, mycket hög. 

Marcus Dannvik svarade för musikunderhållningen. Och så berättade Lilian 

Weigl, som var med och startade föreningen för 10 år sedan, om hur det gick till. 
 

Månadsmötena ägde till största delen rum på Kryddgårdens samlingssal, 

eftersom Vårfrukyrkans renovering gjorde det omöjligt att vara i Kyrkans Hus. 

Antalet besökare uppgick i genomsnitt till 80. Det ökar med andra ord varje år. 
 

Eric Elliot visade på januarimötet bilder och film samt berättade om  

”Kriget i luften för 70 år sedan”. I mars besöktes föreningen av 

Uppsalaprofilen Jacke Sjödin, som kåserade, vrängde ord och sjöng 

för en fullsatt lokal. 
 

Ledningsregementet besöktes i augusti, där Håkan Palm guidade  

och bland annat berättade om soldattorpet. Mässens konstskatter  

och muséet intresserade naturligtvis också. 
 

Om en resa i norra Tanzania och om barnhemmet Pambazuko 

berättade Berit Bergman i september. Rolf Johansson har 

många upplevelser under sina år som servitör. ”Från bondkalas till nobelfest” 

hette hans föredrag på oktobermötet.  
 

Det förtjänar förstås att nämnas att Ivar Sandhill som vanligt avslutade hösten 

med ett tänkvärt inlägg inför julen. Glöggmingel och julsmörgås hör till i 

sammanhanget. 
 

Resorna blir alltmer frekventa. Stockholms Stadsteaters uppsättning av Anton 

Tjechovs ”Körsbärsträdgården” lockade i april. Prins Eugens Waldemarsudde 

stod på programmet i maj med Bruno Liljefors tavlor som främsta lockbete. 

Hjälstavikens fåglar handlade det om i maj med Inger Stridh som guide. 

 



FAS-Riksgolf i Halmstad, även den i maj, blev en triumf för vår medlem 

Christer Johansson. Han vann både deltävlingar och totalt – grattis! Vid vår 

egen tävling i Enköping senare vann han förstås herrklassen med Maud Riesten 

som vinnare i damklassen. 
 

Solvalla lockade i september och Västerås Konserthus i oktober. På 

sistnämnda plats fick deltagarna lyssna till härliga Helen Sjöholm. Heby och 

direktsändning från Metropolitan i New York stod på programmet i november. 
 

Några nya cirklar, utöver många äldre, var ”Brush up your everyday English” 

och ”Franska för aktiva seniorer”. ”Släktforskning” togs också upp, och så 

startades en samtalsgrupp för livsnära samtal. 
 

2014 
  

Årets nio månadsmöten  besöktes i genomsnitt av 90 personer, vilket betyder 

att ökningen av antalet deltagare bara fortsätter. Kryddgårdens samlingssal är 

numera lokalen, där man träffas. Undantaget det här året var julavslutningen, 

som hölls i Kyrkans Hus.   
 

”Framtidens energi” hette första föredraget. Det var Christian 

Tapper från företaget Kraftpojkarna, som informerade om Nordens 

största solcellspark längs E18.  
 

Vad som kan hända när de utländska trupperna dras tillbaka från 

Afghanistan, var ämnet för Jan-Inge Bengtsson i mars. ”Kommer 

talibanerna tillbaka nu?” hette hans anförande. I april berättade 

Göran Källgården om ”Änkan Spång från Veckholm”, som var 

den näst sista kvinnan i Sverige som avrättades.  
 

Jazz- och kulturprofilen Håkan Wall tog i september med åhörarna 

på en resa genom Enköpings historia åren 1890 – 1970. Kända tongångar från 

Ulf Peder Olrog stod på programmet i oktober med ”Cabaret 

Olrog”, där musikerna tog med åhörarna på en musikalisk tur genom 

Olrogs Uppsala. Uppskattat – hela 110 personer lyssnade.  
 

”UFOn finns de?” Svaret på den frågan gav DN-journalisten Clas 

Svahn på mötet i november. Han har dessutom varit ordförande i 

föreningen ”UFO-Sverige”. 
 

Resorna har nu blivit så många att enbart ett urval kan presenteras. Stockholm 

besöktes förstås vid flera tillfällen. Berwaldhallen och föreställningen ”Svenska 

Stjärnor” med bland andra Sven-Bertil Taube och Lill Lindfors lockade i 

februari. I mars besöktes Stadsteatern för föreställningen ”Candida”. 

Riksdagshuset var målet i april med guidning av Enköpings riksdagsledamöter 

Jessica Vilhelmsson (numera Roswall) och Solveig Zander. Efteråt åt 

deltagarna sopplunch på Klara Soppteater och såg Hjalmar Söderbergs 

 ”Den allvarsamma leken”. 
 



Stallarholmen och Strängnäs var resmål i maj.  

Paret Lena och Gösta Linderholm svarade för  

underhållning och information. Solvallabesök  

blev det i september – alltid en uppskattad resa. 
 

FAS-Riksgolf, hemlig golfresa och trivselgolf på Enköpings 

golfbana stod även på programmet. Christer Johansson vann 

alla herrklasser. Damsegrare blev Gun-Britt Westerlund 

(hemliga resan till Dalsjö) och Margareta Ivedahl (tävlingen i 

Enköping). 
 

Språkcirklarna är nu tre till antalet, engelska, franska och 

spanska. Nytillskott under året är ”Zumba”. I övrigt var det 

välkända ämnen för alla cirklar och med stort deltagande, förstås. 

 

En ordförande minns 
 

Lars Wallander var föreningens ordförande i fem år, 2010 – 2014.  

Han berättar: 
 

- Målsättningen har ju alltid varit att ha trevliga aktiviteter och 

betona det sociala, och det tycker jag att vi har lyckats med. Jag 

fick förfrågan 2009, om jag ville vara med i styrelsen nästa år. 

Dessutom valdes jag till ordförande direkt. 
 

Han upplever styrelsemötena som mycket positiva. Eventuella problem löser 

man i gott samförstånd. 
 

- Det är mycket lättarbetat i styrelsen, och jag har genom åren fått många 

härliga kamrater. Det var dessutom en stor förmån att vara ordförande vid 10-

årsjubileet och att ha varit med om att ändra utformningen av programbladet. 

Minns även Jacke Sjödin i samband med jubileet. Det är svårt att ytterligare ta 

fram något extra positivt bland allt positivt. Kanske ska det i så fall vara en 

lyckad resa till Åland och våra besök till Waldemarsudde. Allt som allt har det 

varit mycket trevliga år. Det är också trevligt att få vara adjungerad ledamot i 

styrelsen, som jag har varit sedan jag avgick. 
 

2015 
 

Föreningen bytte ordförande detta år. Lars Wallander avgick och 

ersattes av Ulla Reuterskiöld.Under hennes år (det blev bara ett)  

fortsatte den positiva utvecklingen av verksamheten. Åtta månads-

möten arrangerades och genomsnittliga antalet deltagare var runt 90. 
 

Temat under våren var ”Enköpingsprofiler”. Det började med att 

Anders Grape berättade och visade sina fina fågelbilder. Arne 

Wåhlstedt var nästa föredragshållare under rubriken ”Mitt liv i 

Enköpings kommun”. I april hade Kerstin Maurd kallat sitt  

    föredrag ”Dr Westerlund aktuell än i dag”.   

  



Hösten inleddes med ”Klassiska pärlor”, som framfördes av organisten och 

körledaren Jonas Marmbrandt. Musik av annat slag blev det nästa gång, då 

Peter Lind and the Cabaret Band spelade ”Jazz, Rock´n Roll & lite 

Snoddas”. Då var det inte många som kunde sitta stilla!  

I november gästades föreningen av Arthur Sehn, som förklarade 

vad som händer i Ukraina och på Krimhalvön. 
 

Naturligtvis blev det julavslutning med Ivar Sandhill. Han bidrog 

med julvisor och julminnen. 
 

Resorna under 2015 var många. Av verksamhetsberättelsen framgår att det 

handlade om åtta stycken. Stockholm lockade som vanligt med ett stort och 

brett utbud. ”Karl Gerhard” tolkades av Rickard Wolff på Stadsteatern, och 

föreningen arrangerade en resa till den föreställningen. ”Farmor och vår herre” 

på Klarascenen  lockade också liksom musikalen ”Cabaret” på Stadsteatern. 

Hallwylska Palatset fick även besök från Enköping. 
 

Peter Carlsson & Blå Grodorna och deras föreställning på 

Uppsala Konserthus hade tidigare inlett resandet under året.  
 

Ett besök på Solvalla är numera närmast obligatoriskt, så 

också 2015. Sala Silvergruva och Gårdsjö Älgpark var en 

annan uppskattad resa, liksom majutflykten till Birka med M/S Tor. 
 

Den obligatoriska vinprovningen leddes det här året av Åke Sundby. 
 

Från golffronten kan noteras att FAS Enköping arrangerade årets FAS-Riksgolf, 

som genomfördes på banorna i Enköping och Orresta. Den hemliga resan gick 

till Edenhof med Åke Sundby som segrare. Trivselgolfen i Enköping vanns av 

Carla Toll-Magnsjö och Christer Hemlin. 
 

Vad gäller cirklarna bör nämnas ”Skaparglädje och handaflit”, som pågick 

under våren men som på grund av ledarbrist inte kunde genomföras under hösten. 

Vidare noteras inte mindre än tre cirklar ”Bokprat”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En ordförande minns 
 

Ulla Reuterskiölds tid som ordförande blev endast ett år.  

Vid årsmötet 2016 överlämnade hon ordförandeklubban 

till Åke Sundby. Hon berättar: 
 

- Jag kom i kontakt med Aktiva Seniorer genom att jag deltog i vattengympan. 

Blev tillfrågad om styrelsearbete och gick in som vice ordförande. När Lars 

Wallander sedan ville avgå, hade vi lite svårt att hitta en ordförande. Därför 

accepterade jag posten, men jag såg mig själv som en tillfällig lösning. När jag 

valdes som ordförande, hade vi Totte Wallin som underhållare efteråt. Inte 

mindre än 142 medlemmar kom till mötet! 
 

Hon avslöjar att hon hoppades på att vice ordföranden, Åke Sundby, efter ett år 

skulle kunna överta ordförandeklubban, vilket ju också skedde. 
 

- Det var utan tvekan ett roligt år som ordförande. Jag är dessutom fortfarande 

engagerad i föreningen som vice ordförande. 
 

Slutligen kan noteras att Ulla, när familjen flyttade till Enköping, under några år 

var ordförande i föreningen Aktiv Ungdom, som bland annat hade data- och 

dansutbildningar. Aktiv Ungdom blev Aktiv Senior med betoning på ”Aktiv”, 

förstås. 

 
2016 
 

Åke Sundby valdes till ordförande vid årsmötet och efterträdde därmed 

Ulla Reuterskiöld. Åtta månadsmöten lockade alltfler medlemmar  

och hölls i Kryddgårdens samlingssal. Antalet översteg för det mesta  

100 personer. Flest drog EP:s chefredaktör Roger Pettersson, som  

under rubriken ”Bara en sak till” gav oss betraktelser om Enköping. 
 

Musik med ”Dixiesnubbarna” gästade föreningen i mars. Stor underhållning 

gavs och framförallt Anders Linder drog ner många skratt. I april vandrade vi 

digitalt i Enköpings parker med hjälp av parkguiden Elisabeth Lind. 
 

Klimatskeptikern Staffan Wohrne gästade föreningen i 

september. ”Kan människan påverka klimatet?” hette hans föredrag. 

Han har ovanliga åsikter som lockar till debatt. Musik stod åter 

på programmet i oktober. Trion Britt-Marie Landin, 

Ronny Eriksson och Claes Gyllencreutz bjöd på blandade  

melodier med hög igenkänningsfaktor. 
 

Alexander Resin från Ledningsregementet berättade i ord och bild om 

situationen i Mali, som han kallade ”Världens farligaste FN-insats!?”. Märk 

både utrops- och frågetecknet! Glöggmingel och julsmörgås som avslutning med 

hjälp av Kjell Fernström och Anders Grape. 
 

 



Verksamhetsberättelsen listar inte mindre än nitton aktiviteter 

under rubriken ”Enstaka händelser”. Vid sju tillfällen reste  

man till Stockholm. Ur det digra programmet kan nämnas 

”Hyllning till Barbara Streisand” med Gunilla Backman,  

”Maratondansen” på Stadsteatern i Stockholm, Björn Skifs  

 på Göta Lejon och ett mycket välbesökt julbord på 

Restaurang Gondolen. 
 

Två operabesök i Heby/Metropolitan finns också med på listan. Det handlade 

om ”Madame Butterfly” och ”Don Giovanni”. Det är något speciellt att få 

Metropolitan förflyttad till Heby. 
 

En regnig men trevlig bussresa gjordes i maj i 

Trögden med Lars Holst som kunnig guide. Vid 

lunchen på Veckholms hembygdsgård berättade 

Birgitta Holst Alani om sitt uppdrag vid 

fredsförhandlingarna om Syrien. En annan dagsutflykt 

gjordes till Grisslehamn, där naturligtvis Albert 

Engströms museum visades. 
 

Stora golfframgångar kan som vanligt noteras för föreningen. Vid FAS-Riksgolf 

i Örebro segrade Marianne Johansson i B-klassen och Åke Sundby 

kom tvåa i A-klassen. Den hemliga golfresan hade Strängnäs som 

mål och vinnare blev Carla Toll-Magnsjö och Olle Johansson. 

Den egna golftävlingen på hemma-banan såg Ulla 

Ljungquist och Åke Sundby som vinnare. 
 

Cirklarna fortsatte med oförminskad kraft. Nya för året 

var en vinprovningscirkel under Åke Sundbys ledning 

och en operacirkel med Bertil Grenströmer som kunnig ciceron.  
 

 

2017 
 

Årets åtta månadsmöten hölls i Kryddgårdens samlingssal med undantag av 

julavslutningen, där man som vanligt var i Kyrkans Hus. I genomsnitt 95 

personer deltog på månadsmötena med sitt varierande innehåll. 
 

Enköpingsprofilen Gunnar Brolin inledde året och berättade om sitt 

innehållsrika liv. Stort intresse med hela 138 åhörare. Efter årsmötet  

i februari berättade arkeologerna Åsa Berger och Anna Lagerstedt 

under rubriken ”Mellan stad och land. Medeltid i Enköpings utkant”. 
 

Musik handlade det om i mars med hjälp av sångerskan Axelina Lindholm som 

tillsammans med pianisten Bjarne Löwdin bjöd på ”Melodier som bedåra”. F d 

sportkommentatorn och imitatören Mats Strandberg underhöll i april och bjöd 

på hela 35 kända profiler. 
 

Höstens månadsmöten presenterades på ett välbesökt möte i Främjarstugan.  



I september var huvudpersonen Monica Zetterlund, då Anna-Karin Oldeberg 

tillsammans med musikerna Björn Sjödin, Bobbo Andersson och Grosse 

Grotherus bjöd på musik ur hennes repertoar. 
 

Nordens enda plymmakare Tim Mårtensson gjorde en 

bejublad föreställning i oktober. Lika bejublad blev 

novembermötet, då  

Stig Hammarstedt i ord och bild berättade om sin nya bok  

 ”Enköpings 60-tal”. Naturligtvis var det en stor igenkänningsfaktor hos de 150 

åhörarna. Slutligen glöggmingel och julsmörgås, där Spencer Strand svarade 

för underhållningen med kända julmelodier. 
 

Enstaka händelser var enligt verksamhetsberättelsen 18 till 

antalet under 2017. Här följer ett urval: Stockholm besöktes 

vid åtta tillfällen, och teater- och musikalföreställningar 

lockade naturligtvis. Pensionärerna Yvonne Lombard och 

Meta Velander var ett givet dragplåster med sin bejublade 

föreställning på Stadsteatern i Stockholm, ”Nattorienterarna”. 
 

After Darks avskedsföreställning ”This is it” på Oscarsteatern är också något  

att minnas extra under året liksom ”Billy Elliot – The Musical” på Stadsteatern. 

Tomas Ledins ”Skarpt läge” på Cirkus var ett annat uppskattat arrangemang. 

Henrik Dorsins mycket personliga version av ”Glada Änkan” på Operan ingår 

också i det som deltagarna kommer att minnas. 
 

Två vinprovningar under ledning av Lars Hennix på våren och Åke Sundby 

på hösten lockade många deltagare, liksom julbordet på Gondolen. Två 

Hebybesök för digital opera kan noteras, ”La Traviata” och ”Norma” var de 

båda musikaliska höjdpunkterna. 
 

Föreningens klubbmästerskap i golf gav till resultat att 

damklassen vanns av Agneta Wilkert Brolin och 

herrklassens segrare var Lars Andersson.  

Ett nytt och mycket uppskattat inslag var företagsbesöken, som var sju till 

antalet. Föreningsmedlemmar besökte Lappset, Kinnan, Lifco Dental, Mel´s 

Garage, Ena Energi, Piazza Ottanta och Enköpings Åkeri.  
 

De ”gamla” cirklarna fortsatte förstås. Den ena nyheten var  

Seniorgymmet på Kryddgården, där medlemmar som tidigare deltagit i 

kommunens seniorgym under minst ett år fick möjlighet att delta under ledning 

av ledare från Aktiva Seniorer. Det blev hög fart direkt på ”motionerandet”. 
 

Datastugan har bytts ut mot cirklar om ”smarta telefoner”. Ami och Svante 

Moberg har lett cirkel om iPhone-hantering och Jan Nyberg har tagit hand om 

Android-användarna. 
 

 
 
  



En ordförande summerar och tittar framåt 
 

Åke Sundby har varit föreningens ordförande de senaste 

två åren. Han summerar: 
 

- Jag kom till ett dukat bord, när jag blev ordförande 2016. Styrelsen fungerade 

utomordentligt bra liksom kontakterna med medlemmarna. Ekonomin var god 

och aktiviteterna uppskattade. Under mina två år har vi fortsatt på den inslagna 

vägen och kunnat notera att ökningen av medlemsantalet fortsätter. Deltagandet 

i olika aktiviteter är större än någonsin. Vår ekonomi är fortsatt god, vilket ger 

oss möjlighet att ”på spekulation” köpa biljetter till evenemang, där deltagarna 

ofta betalar flera månader senare. 
 

Har föreningen förändrats mycket under dessa femton år? 
 

- Medlemsutvecklingen är naturligtvis en högst påtaglig förändring. Dessutom 

är ekonomin numera god, som jag tidigare sade. Ökningen av antalet 

medlemmar bidra naturligtvis till detta. När jag läser igenom historien om våra 

första femton år, slår det mig också att ”finkulturen” numera blandas upp med 

en betydligt större andel ”populärkultur”. Detta sagt utan minsta värdering av 

det ena eller andra. Numera blandas detta upp med populärmusik, musikaler 

och shower. Dessutom har företagsbesöken tillkommit. Jag tycker ändå att vi är 

trogna föreningens värderingar, som går att läsa i programbladet. Denna 

förskjutning i programinnehållet har förmodligen bidragit till ökningen av 

medlemsantalet. 
 

Hur ser framtiden ut för föreningen? På det svarar Åke att man aldrig får vara 

nöjd och slå sig till ro. 
 

- Just nu verkar allt vara frid och fröjd, men det kan räcka med att någon resa 

inte blir fullbokad eller att vi inte hittar aktiviteter, som är tillräckligt attraktiva, 

så kan utvecklingen vända. Det gäller också att rekrytera yngre medlemmar. Nu 

är det få, som är under 70 år. Detta gäller också styrelsen. I skrivande stund är 

en medlem under 70 år. Det måste vi ta itu med. Vi har också svårigheter att 

rekrytera en kassör och en webbmaster. Min uppmaning till medlemmarna är 

därför - hör av er om ni vill hjälpa till eller om ni vet någon som kan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Upptaktsmötet i Främjarstugan  augusti 2017   

 
 
 



Medlemsutvecklingen 
 

Antalet medlemmar i föreningen har stadigt ökat genom åren. Noteras bör det 

något blygsamma antalet under det första året, då man hade 32 medlemmar. Det 

första årsmötet 25 februari 2004 lockade 32 medlemmar enligt protokollet, vilket 

är en imponerade mängd jämfört med antalet medlemmar. Det var ju alla! 
 

Men håll i er! 2017 uppgick antalet medlemmar till 781! Sällan har ett 

utropstecken känts så underdimensionerat. 

 

År Antal År Antal 

2003 32 2011 306 

2004 112 2012 316 

2005 138 2013 348 

2006 147 2014 405 

2007 170 2015 493 

2008 207 2016 534 

2009 230 2017 781 

2010 275 2018 ? 
 

Föreningens ordförande 
 

Inger Nedar   2003 – 2007 

Gunilla Ringqvist  2008 – 2009 

Lars Wallander   2010 – 2014 

Ulla Reuterskiöld  2015 

Åke Sundby   2016 - 

 
 

Litet efterord 
 

Undertecknad har läst föreningens alla program och verksamhetsberättelser och 

utifrån detta gjort ett subjektivt urval. Allt finns med andra ord inte med! Jag har 

även intervjuat tre tidigare ordförande plus den nuvarande och läst Lilian 

Weigels tal vid 10-årsjubileet. Hon har godkänt att jag får citera det. 
 

Vill även konstatera att det har varit både nöjsam och intressant läsning. Hoppas 

att något av detta förmedlas i den här lilla jubileumsskriften. 
 

Göran Sjögren 
 

Det har också varit intressant att bläddra bland alla bilder som har tagits under 

de många olika tillställningar vi deltagit i. Jag har försökt välja ut en del bilder 

som visar bredden i vårt utbud av aktiviteter. Allt får tyvärr inte plats i denna 

lilla skrift och urvalet har varit svårt att göra!     

Kerstin Lindgren 
  



 

 
  



  



 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


