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VE RKSAM H ETSB ERATTE tSE F6R VE RKSAM N ETSANTT 20 18

F6reningen Aktiva Seniorer Lulei 16mnar hdr sin verksamhetsberdttelse f6r perioden 2018-
01-01-20t8-L2-3L

Under 6ret har medlemsmdten hil l i ts andra mlndagen i minaden, med uppehil l under juli
och augusti.

Minadsmiiten

Januari "Svenska vdrldsarv i ord och bild". Solbritt och Jan Hertting.
Februari "Svenskar mot Hitler". F6rfattaren Lars Gyllenhaal.

Arsmrite.
Mars "Brott och strafff<irr och nu". Morgan Stenberg, Pitei museum.
April Kjell Selin och Stig Cigwald berdttade om en resa tillSydafrika.
Maj Frigesport samt underhillning av musikgruppen String and Sing.
Juni Viravslutning med "holkrunda".
September M6tet inleddes med en tyst minut for Berit Ekblom, aktivitetsledare f6r

Afternoon tea, som avlidit under augusti.
"Fullmakt, testamente och arv". Ann-Catrin Ceder, Familjejuristen.

Oktober "Nitbedrdgerier". Mats Ekman, polisens bedrdgerirotel.
November "Bdr vi ungdomens upplevelser med oss?". Professor Kerstin 6hrling.
December Julgr6t, musikunderh6llning och julquizz av "Tre Trallande Tomtar".

Stud iebesiik/|E ngre utflykter

Februari Besok hos Vattenfalls nya kontor pi Porson, 21 medlemmar deltog.
Maj 13 medlemmar deltog if igelskidningen vid Alviksgirden. Vid Gammel-

stadsviken deltog 10 medlemmar och vid Mj6lkuddstjdrnen 12 medlemmar.
Vid guckuskoexkursionen i Rosvik deltog 6 medlemmar och ifaunaexkursionen
i P6li ing 3 medlemmar.

Juni 17 medlemmar gjorde ett studiebes6k hos Lindbicks nya husfabrik pd
Haraholmen i Pitei

Augusti Titanic-utstdllningeniSkellefteibesriktesavsexmedlemEar.
September Vandring pi Fdbodleden frin Antnds lockade 22 deltagare'.

Index Braille som tillverkar skrivare fdr blindskrift besriktes av tre medlemmar.
Oktober 24 medlemmar bestikte isbrytaren Frej.

Mining and Civil Engineering Lab, Lulei Tekniska Universitet bes<iktes av 14
medlemmar.

November Besrik hos Gammelstads Kndck och Karamell (1.0 deltagare), men minst 20
vintar pi kommande studiebes6k i "Karamellfabriken" i januari och februari
20L9.



Resor

Mars

Maj
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Oktober

Kultur

Tvidagarsresa t i l lJukkasjdrvi, Esrange, Kiruna och Vitdforsgruvan med 36
deltagare
Cykeltur ldngs Gcita kanal med 20 deltagare.
Vandringen i Bj<irkl iden hade j.9 deltagare.
strcivtig i Kastilien; kultur, gastronomi och uppfriskande vandringar, 30
deltagare.

P6 Norrbottensteatern har medlemmarna sett bl a " lngvar - en musikalisk saga,,, , ,Den stora
elden" samt tre stycken "Scenlunch,, med underhil lning.
Pd Kulturens hus anordnades "Lunchbiten" med s6nger fr6n vdstafr ika.
Royalbiografen har visat f i lm pi onsdaga r kl L4, s k dagbio.

Ovriga aktiviteter

Afternoon tea-gruppen har trdffats vid 10 t i l l f i i l len under viren med 8 dettagare vid varje
t i l l f i i l le 5 t i l l f i i l len under hosten med 10 deltagare per t i l l fdl le.

I l i t teraturcirkeln har man trdffats 9 gdnger och i genomsnitt 7 stycken bokldsare har deltagit
vid varje t i l l fdl le.

Bokcirkeln "Ldslust" startade under hcisten och hade 4 sammankomster med 6 deltagare.

Boulen har haft 31 speldagar. Antalet spelare har varierat kraft igt fr in 4 t i l l  15 stycken, med
ett snitt  pi 8. Speldag har varit  torsdag kl 13.00 fram ti l l  oktober dA vi dndrade t i l l  onsdag kl
10.00 p6 klubbens kanslists begdran.

Bowling har spelats p6 t isdagar kl 16 vid 32 t i l l fdl len med i medeltal 4 deltagare.

Canastaspelarna dr f l i t iga och har trdffats vid 48 t i l l f i i l len med 9 deltagare i  genomsnitt.

Linedance i samarbete med Lulei Linedancers har haft 18 trdffar under v6ren med 7
deltagare och L5 trdffar under h6sten med 7 deltagare.

Pilatesgruppen trdffades vid 14 t i l l fdl len under v6ren med 9 deltagare och i.5 t i l l fdl len under
hcisten med 10 deltagare.

I studiecirkeln Vad dr det i  glaset? deltog under viren 24 medlemmar vid 4 t i l l fai l len. Under
hostens studiecirkel Vinkunskap deltog 24 medlemmar vid 3 t i l l f6l len?,.

Studiecirklar i  "Vardagsmat" under v6rterminen (2 cirklar med totalt 12 deltagare, 4 trdffar)
och "Viir ldens mat" under hcistterminen (2 cirklar med totalt 12 deltagare, 3 trdffar).

Inft ir  resan t i l l  Kasti l ien skedde 4 sammankomster i  2 cirklar med totalt 22 deltagare.

Promenader gicks vid 5 t i l l fdl len med 2 deltagare.

Kurs om Lulei skdrgird via Medborgarskolan med 6 deltagare.

Akvarel lkurs, 2 deltagare trdffades 4 ginger.



Under 2018 har ett antalvolontfrrer pA Telia erbjudit hj i i lp med t idens nya medier (mobil,
platta, dator etcetera) t i l l  seniorer. N6gra av v6ra modiga medlemmar hoppade p6
erbjudandet.

8 medlemmar provade pi att paddla en augustikvdll .  Det gick bra f6r de f lesta, men si och si
fdr vissa.

Hotelffrukost avits vid 3 tillfdllen 22 september (6 deltagare), 20 oktober (5 deltagare) och
24 november (10 deltagare).

Medlemmar och styrelsemiiten

Fcireningen hade den 3L december 2018 358 betalande medlemmar. Styrelsen har haft 9
p rotokollf<irda m<iten u nder verksa m h ets6 ret.

Styrelsens sa m mansdttn ing under verksamhetsi ret:

Dennis Kvist

Monica Sahl in

Ylwa Olsson

Gunnel Hciglund

Gudmund Andersson

lrene Granstrcim

Kjel lSel in

Ni ls Widdn
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