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Verksamhetsberättelse för Föreningen Aktiva Seniorer Enköping 2019 
 

Föreningen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2019. 
 

Föreningens organisation 
 

Ordförande Åke Sundby    mob. 070-279 47 45      

V. ordf. Ulla Reuterskiöld           mob. 070-362 18 60 

Sekreterare Kerstin Lindgren   mob. 070-783 23 29 

Kassör Hans Hellqvist  mob. 070-658 99 30 

Ledamot Göran Wesström   mob. 070-308 65 06 

biträdande kassör och IT     

Ledamot Jan Clasenius   mob. 073-335 6577 

Webmaster                       

Ledamot Barbro Hedström                           mob. 070-565 6290 

bokningar, anmälningar m.m. 

Ledamot Kristina Lindblad    mob. 070-774 74 77 

medlemsregister, personuppgiftsbiträde   

Ledamot Svante Moberg                 mob. 070-514 25 02 

cirkelverksamheten    

                 

Revisorer   Sven-Erik Meyerson, Hans Skogevall 
 

Valberedning  Carla Toll-Magnsjö,  Lars Wallander, 

 

Totalt antal medlemmar vid årsslutet 2019 1075 

 

Styrelsesammanträden 
 

Styrelsen har under året haft ett konstituerande och 10 ordinarie sammanträden, samtliga protokollförda. 

Dessutom har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen för utskick av programblad. Frågor tillhörande 

föreningsarbetet har även avhandlats via telefon- och mailkontakter. 
  
Styrelsemöten och de flesta cirkelsammankomster, med undantag för bokprat, zumba, vattengymnastik, 

pilates samt operacirkel, har ägt rum i Medborgarskolans lokaler.  
 

Föreningsstämma 
 

Föreningsstämman hölls torsdagen den 21 februari 2019 i Kryddgårdens A-sal i närvaro av 

154 medlemmar. Mötesordförande var Jan E Nyberg. Efter mötesförhandlingarna höll brandmästare  

Håkan Bergström en mycket intressant och uppskattad föreläsning  om "Branden i Västmanland".  

Därefter bjöds deltagarna på kaffe med tillbehör. 
 

MÅNADSMÖTEN 
 

Månadsmötena har hållits i Kryddgårdens A-sal, förutom upptaktsmötet i augusti i Främjarstugan och 

julavslutningen i Kyrkans hus, Ceciliasalen.  
 

Årets nio månadsmöten har innehållit program med varierande innehåll och besöktes i genomsnitt  

av ca 143 personer. Vid sidan av huvudprogrampunkten har information om pågående och planerade 

föreningsaktiviteter lämnats. Våra månadsmöten har varit öppna även för icke medlemmar, som har  

anmält intresse för programmet i fråga. 
 

Vårens första månadsmöte hölls den 24 januari då Margareta Backström - Öberg, "Lata Pigan" 

berättade om sin bakgrund, sitt samlande och utställningen "Textila spår"  för 130 deltagare. 

Ett mycket intressant möte med trevlig och engagerad föredragshållare.  
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Den 28 mars bjöd ett jazzigt bluesband med bl.a. Björn Sjödin och Claes Jansson på "Good morning 

blues". 143 nöjda deltagare njöt av lättsam svängig musik.  

 

Temat den 25 april var "Antioxidanter - behövs det?" då biofysikern Björn Carlmark försökte reda ut 

begreppen och tipsa de 144 deltagarna om hur man kan påverka hälsan positivt.  
 

Höstens månadsmöten inleddes den 22 augusti  i Främjarstugan med salladslunch och program-

presentation. Det stora intresset gjorde att deltagarna, 178 personer,  fick delas upp i två grupper med olika 

starttider.  
 

Den 26 september fick vi besök av konstnären Leif Ahnlund, som visade bilder/tavlor och berättade om 

sina upplevelser i Enköping på 1950- och 1960-talet.  Stort intresse, många igenkännande nickar över glada 

minnen - 131 deltagare denna gång.   
 

Vid månadsmötet den 24 oktober berättade blomsterkreatören Gunnar Kaj och visade bilder på temat 

" Blommande rum - inspiration och idéer för ett levande hem"   Även denna gång var intresset stort -  

136 deltagare.  
 

Den 28 november fick vi följa med på en tur till "Saltstraumen -världens starkaste tidvattenström" med 

hjälp av Fredric Ihrséns fantastiska bilder och berättelse.  Lyssnarskaran var 138 personer.  
 

Hösten avslutades traditionsenligt med glöggmingel och Luciafika i Ceciliasalen på Kyrkans hus  

den 13 december. Under rubriken "Julen - en tid för minnen" talade vår medlem, tidigare  biskopen  

Esbjörn Hagberg. Uppskattat var även besöket av Enköpings lucia med tärnor som framförde sitt 

program med julsånger. Stort deltagarantal och trångt i lokalen när 134 personer skulle bänka sig vid de 

dukade borden. 
 

CIRKLAR 
 

Språkcirklar 

Cirkeln "Finska för dig med förkunskaper" med Leena Björstedt lockade inte tillräckligt många deltagare. 

Under våren ledde Inger Jernberg två kurser i spanska "Turistspanska för Aktiva Seniorer" och "Vi läser 

spansk litteratur". På hösten erbjöds endast den sistnämnda cirkeln.  
 

 Jazz 

De populära jazzträffarna har fortsatt både under våren och hösten med Göran Sjögren och  

Ewert Rosén som kunniga cirkelledare. 
 

Vi målar akvarell 
 

Under våren höll Monica Forsling en cirkel där deltagarna skulle "släppa fram konstnären i sig och börja 

måla akvarell". En populär cirkel som fortsatte  även under hösten. 
 

 Samtalsgrupp 

Under ledning av Ulla Lindgren, har en cirkel, för livsnära samtal kring tankar och funderingar om stort och 

smått, pågått under året.  
  

Bokprat  

Fem cirklar har haft sina träffar på biblioteket under året. Birgitta Nyberg samt Jan Hannebo har varit 

ledare för varsin cirkel, som läst böcker/noveller och därefter diskuterat innehållet. En tredje grupp har också 

varit i gång under våren med Gunilla Ringqvist som ansvarig kontaktperson, men på hösten tog Brittmari 

Hansson över. Även detta år har Göran Sjögren och Svante Moberg lett "Bokcirkel för herrar". En femte 

cirkel startades på hösten med Ulla Pettersson som ledare. 
 

Fågelskådning 

Inger Strid Andersson har under våren först haft teorilektioner på Medborgarskolan och därefter guidat 

deltagarna vid fågelskådning ute i naturen.  
 

Vattengymnastik 

Den populära vattengymnastiken, som har lockat fyra fulltecknade grupper, har pågått under året; tisdagar 

två grupper under ledning av Gudrun Lundholm samt en fredagsgrupp med Görel Ulmstedt som ledare. 

Görel startade också en måndagsgrupp under hösten. Så snart tillfälle ges erbjuds nya medlemmar plats. 
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Zumba  

Dansglädje för alla åldrar. Under ledning av Sif Lindqvist har ett tjugofemtal entusiaster under året  

deltagit i Zumban på Kryddgården. Här står medlemmar på kö för att få chans att komma med.  
 

Pilatesträning   

Under Görel Ulmstedts ledning har ett tiotal deltagare fått en stärkande träning för hela kroppen. 
 

Padel - en racketsport för alla 

På våren introducerade ordförande Åke en ny cirkel med inriktning på padel - ett mellanting mellan tennis 

och squash som spelas i f.d. Coop Byggs lokaler. Populärt med fortsättning även under hösten. 
  

Operacirkel  

Som förberedelse inför besöken i Heby Folkets hus med Digital Opera från Metropolitan ledde Bertil 

Grenströmer två cirklar - en på våren och en på hösten - om de aktuella kompositörerna och deras verk. 
 

Släktforskning 

En cirkel i släktforskning med Håkan Palm som ledare har varit välbesökt under både våren och hösten. 

Hans Hellqvist har varit samordnare/medhjälpare. 
 

Nybörjarkurs - Android (undantag Doro) 

Jan Nyberg har varit ledare för en nybörjarcirkel om Android-telefoner under året.  
 

Hjärt- Lungräddning HRL 

Under både våren och hösten har Lars Widegren haft utbildning om HLR - både teori och praktiska 

övningar för ansvariga för seniorgymmet och andra intresserade medlemmar.   
 

Vinprovningscirkel 

Under Åke Sundbys kunniga ledning har två grupper på sammanlagt drygt 20 deltagare guidats runt 

i vinets värld och njutit av goda drycker i trevlig samvaro.  
 

Seniorgym på Kryddgården 

Deltagarantalet på seniorgymmet fortsätter att öka och öppettiderna fick utökas med en morgontid 

kl.6.30 - 7.30 måndag till torsdag. 
  

Matlagning för herrar 

Matlagningsintresserade herrar kunde under våren träffas i Korsängsskolans hemkunskapssal och 

laga mat för vardag och fest tillsammans med Göte Larsson som cirkelledare. 
  

Buggcirkel och Seniorklassiker var två nyheter som presenterades under våren. Tyvärr lockade detta inte så 

många deltagare, men cirklarna kanske återkommer ett annat år. 
 

Aktiekunskap 

Den här cirkeln har varit inriktad på grundläggande kapitalförvaltning, aktier och riskhantering. 

Cirkelledare för detta har Lennart Thorstensson varit. 
 

Dokumentärfilm 

Gerd Ferger, Lena Sundby och Ami Moberg har under året fortsatt med två grupper som tittat på och 

diskuterat bl.a. Tom Alandhs dokumentärfilmer. Vid två tillfällen har Tom Alandh besökt cirklarna. 
 

Sociala medier – en introduktion 

Pernilla Aronsson och Jesper Jensen ledde under hösten en cirkel med introduktion om Facebook, 

Instagram och Twitter. 
 

ENSTAKA HÄNDELSER 
 

Vårens program inleddes onsdag den 9/1 då Västerås Konserthus besöktes för Nyårskonsert med 

Schönbrunns Slottsfilharmoniker. Bara 41 deltagare tog chansen att lyssna på en förnämlig  konsert. 

17/1 bjöds vi in till ölskola på Players Inn. Uppskattat besök med provsmakning av 6 olika ölsorter 

efter en mycket  intressant föreläsning av pubägaren Anders Thool. Han berättade bl.a. om ölframställning  

och ölets historia. Intresset var stort och ytterligare två besök inplanerades ; den 23/1 samt den 31/1 kl.17.00 
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1/2 gick bussresan till Berwaldhallen till en uppskattad föreställning "Svenska stjärnor - en återblick på 60-

och 70-talets hits"  med bl.a. Ann-Louise Hansson, Owe Thörnqvist och med Anders Berglund som 

dirigerade Sveriges Radios Symfoniorkester. 84 platser bokade. 
 

6/2 bjöd Göran Engman och Kettil Medelius på lunchteater "Det ska va´ gamla låtar" från 60-talets 

svensktopp. Därefter blev det ett intressant besök på Medicinhistoriska Museet  i Ulleråkerområdet.  

16/2 besökte vi Maximteatern och såg "Den inbillade sjuke" med bl.a. Mikael Persbrandt och Petra Mede. 

Persbrandt visade på stort skådespeleri tillsammans med övriga ensemblen. 

Nästa resa - söndag den 3/3, gick till Heby Folkets Hus där "Regementets dotter"  gavs  som digital opera. 

Kaffe, smörgås och kaka serverades i pausen. 51 deltagare samåkte med bil till Heby.  
 

15/3 var det en höjdarkväll på Reginateatern med "En kväll med Hasse och Tage" framfört av Jacke 

Sjödin , Meta Roos m. fl. Mycket uppskattad och trevlig  föreställning. 54 nöjda deltagare. 
 

30/3 var det åter resa till Västerås Konserthus med "Länge leve Sven-Ingvars" på repertoaren. Fartfylld 

föreställning på två timmar utan paus. Idel välkända låtar framförda i lite rockigare stil än "originalen". Nästa 

programpunkt, tisdag den 11/4, var ett besök i Stockholm med Lunchmusik i Operans Guldfoajé  följt av 

guidad visning på Nationalmuseum. Bussfikat efteråt i solskenet blev en trevlig avslutning på en intressant 

dag för de 54 deltagarna.   
 

25/4 -27/4  bjöds vi på "Amazing America" med Återsken. En fartfylld show som gladde 58 nöjda deltagare 

fördelade på tre föreställningar på Joar Blå. 

Ännu ett teaterbesök blev det den 27/4 då resan gick till Dansens Hus och föreställningen "Shakespeare in 

love" med bl.a. Alexander Karim och Sofia Ledarp i rollerna. Dålig uppslutning men de 29 deltagare som 

såg föreställningen var dock mycket nöjda. 
 

15/5 gjorde vi ett uppskattat besök på Bro Galopp, med stallvisning, lunch, besök i vinnarcirkeln där Ulla R  

fick gratulera loppets vinnare. Därefter väntade bubbel med skål för vinnaren. 

Vårens utflykt onsdag den 22/5  gick till Mariefred med lunch på Värdshuset , guidad visning av 

Gripsholms slott  följt  av besök på Taxinge slott där vi serverades jordgubbstårta och kaka till kaffet.  
 

Det blev inte bara teater och musik under våren utan även en del sporthändelser. Torsdag den 23/5 utmanade 

Åke modiga medlemmar på Gokart på Enköpings Motorstadion. Den tävlingsinriktade Åke vann förstås 

tävlingen! 

Tisdag den 28/5 stod speedway i Eskilstuna  på schemat. Där vann Smederna.  

5/6  Räkmiddag med dans Bara 36 anmälda -  men dessa njöt av en trevlig kväll med goda räkor med 

tillbehör och dans därefter. De verkade uppskatta kvällens trevliga aktiviteter. 

Tisdag den 11/6 bjöd Christer in till hemlig golfresa . 35 golfande medlemmar åkte till Avesta GK där 

Kristina och Åke representerade styrelsen och knep var sin tredjeplats i tävlingen.   

8/7-9 /7  FAS - Golfen - som fått nytt upplägg med tonvikt på social samvaro och mindre på 

tävlingsmomentet. Spel på samma bana Orresta GK i två dagar med gemensam middag dag 1. 

1/8  "BAO" i Eskilstuna . 51 medlemmar hade anmält intresse att delta. Biljetter och buss ordnades för 

dessa. De fick njuta av en trevlig musikalisk upplevelse vid Sundbyholms slott. 

4/9 gick höstens första utflykt gick till Ramnäs och det brandhärjade område i Västmanland.  

Därefter blev det en guidad visning av Engelsbergs Bruk - ett världsarv. Bara 25 deltagare - chauffören 

inräknad. 

10 /9 Klubbmästerskap Golf  på Enköpings GK  Hela 49 deltagare fick en trevlig golfdag i det soliga 

vädret. Vinnare blev Brita Danielsson och Percy Westerlund. 

24/9 gjorde vi en trevlig och uppskattad busstur i Fjärdhundraland med Eva Wrede som duktig guide. 

29/9 besökte 104 medlemmar  Berwaldhallen och minneskonserten "Vi minns Monica Z" med Tommy 

Körberg, Nisse Landgren, Monica Dominique m.fl. duktiga jazzmusiker och sångare. Tom Alandh var 

kvällen konferencier och stipendieutdelare. 

Danskryssningen till Mariehamn den 14-15/10  blev mycket  lyckat enligt de 62 deltagarna. 

Gourmetmiddag på Novisen 16/10 och 17/10  På grund av det stora intresset blev det två tillfällen med  

74 resp. 64 deltagare som fick avnjuta en femrätters gourmetmiddag. 

20/10 gavs "Tolvskillingsoperan" på Folkoperan. Den föreställningen lockade bara 44 deltagare, som fick 

se mer av kabaré och burlesk show än "riktig" opera. 

30/10 "Spelman på taket"  på Dansens Hus. Duktiga aktörer, trevlig teaterlokal ,uppskattad föreställning.  
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