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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021

Föreningen Aktiva Seniorer Luleå lämnar här sin verksamhetsberättelse för perioden

2021-01-01—2021-12-31

Under året kunde fyra medlemsmöten hållas andra måndagen i månaden,

Månadsmöten

Januari-ju

ni

Inställda p g a coronapandemin.

September 13/9 Årsmöte i Vetenskapens Hus. Rolf Olsson berättade om Luleå 400 år.

Oktober ”LTU - ett universitet för banbrytande forskning och nydanande utbildning”
(Professor Lars Nyberg, LTU).

November ”Vart får du allt ifrån?”. En föreläsning om kreativitet och utveckling (Charlotte

Lindmark).

December Julgröt på Vetenskapens Hus med underhållning av delar av Luleå-Gammelstad

manskör.

Studiebesök/utflykter

Januari Vandringar på Hälsans stig och runt Gultzauudden. Antalet

deltagare varierade.

Februari Vandringar runt Gultzaudden tre gånger och isvägen till

Gråsjälören med varierande antal deltagare.

Mars Gathörnsletande och vandringar runt Gultzauudden två gånger

samt isvägen till Gråsjälören två gånger med 2 till 10 deltagare.

April Vandringar till Svartöstan och runt Gultzauudden samt i

stadsdelarna Björkskatan, Mjölkudden och Bergnäset.

Deltagarantalet varierade från 4 till 18 deltagare.

Maj Förutom måndagspromenaderna vandringar i Hertsön och

Hällbacken, runt Björkskatafjärden och fågelskådning vid

Mjölkuddstjärnen. Deltagarantalet varierade.

Juni Vandringar i Kronanområdet och Gammelstad-Kyrkbyn,

cykelturer till Kolarens café, Kallax hamn och Hertsö miljögård

samt Hitta-utvandring, alla med varierande antal deltagare.

Guidad vandring längs ca 15 km av Solanderleden (20 deltagare).



Juli Cykeltur till Hägnan (6 deltog).

Augusti Studiebesök på Tree hotel och Arctic Bath i Harads (24 deltog)

Cykelturer till Ralph Lundstensgården i Ersnäs, Björkön-Bensbyn,

och Hagaviken.

September Cykelturer till Kallax, Soldattorpet Gäddvik och Måttsund.

Studiebesök på Luleå modellflygklubb i Hagaviken och Boden

Radio.

Oktober Cykeltur till Lövskär.

November Vandring Gultzauudden-Blodomloppet.

Resor

Augusti Fjällvandring i Klimpfjällområdet.

September Vineriet i Norsjö och Källan Spa, Åmliden.

Kultur

Ett antal medlemmar har via föreningens kulturombud bokat biljetter till bl a
teaterföreställningar. Intresset förefaller att öka!

Övriga aktiviteter

Litteraturcirkeln har träffats 11 gånger, sammanlagt med 68 deltagare.

Bokcirkeln ”Läslust” har träffas 9 gånger med 4 till 5 deltagare per tillfälle.

Boule (inne) har spelats vid 15 tillfällen med 6 till 14 deltagare per gång.
Dessutom spelades uteboule på Golfängen vid 3 tillfällen.
Bowling spelades 14 gånger med 2 till 5 deltagare per gång.

Canasta har spelats 7 gånger med 8 deltagare per speltillfälle.
Pilates har utövats vid 11 tillfällen med 16 deltagare.

Snickerigruppen för damer träffades 13 gånger med 6 till 8 deltagare per gång.

Vad är det i glaset? 2 vinstigar anordnades på Bergnäset samt en vinprov-

ning av italienska viner och en vinprovning med temat ”Vin och asiatisk mat”. I

december anordnades också ett glöggmingel.

Världens mat har träffats 5 gånger varav 2 gånger ute. Antal deltagare per gång
växlade mellan 8 till 12.



Vegetarisk matlagning hade en avslutningsträff ute för att fullborda cirkeln. 10
medlemmar deltog.
Vinkursen träffades 8 gånger med 10 deltagare.

Matlagning för herrar skedde 2 gånger med 6 deltagare per tillfälle.

Lördagsluncher avåts sista lördagen i månaden i september och oktober och

tredje lördagen i månaden fr o m november.

Sångkören har haft 7 träffar med 11 medlemmar plus ledaren per sångtillfälle.
Kanalresenärerna till Skottland har haft 3 träffar.

Digital chokladprovning I februari (29 deltog).
”Börja spara till dina barn eller barnbarn”: Föreläsning via Zoom i februari (6

deltagare från hela Sverige).

Hitta 12 gathörn: I centrala Luleå under mars. 13 tävlande, alla belönades med

Trisslott.

Hitta 18 husnummer: Längs Köpmangatan och Stationsgatan under april. 11

tävlande, alla belönades med Trisslott.

Hitta 17 konstverk i maj månad.

Hitta 15 klockor under juni-juli.

Krandans i Södra hamn vid 7 tillfällen i maj och juni samt 2 tillfällen i augusti.

Häll och dräll med akvarell: 4 tillfällen under augusti-oktober med 6 deltagare.

Föreläsning via Zoom om Vita Arkivet och Framtidsfullmakt 2 juni.

Lekar och grillfest på Gultzauudden med ca 60 deltagare!

Räkkryssning med MS Laponia 2 september.

Studiecirkel i släktforskningens grunder.

Bussguidning i Luleås nya bostadsområden, 25 deltagare.

Julpyssel på Blomsterlandet (17 deltog).

Medlemmar och styrelsemöten

Föreningen hade den 31 december 2021 335 betalande medlemmar. Styrelsen har haft elva

protokollförda möten under verksamhetsåret, varav fem (januari-maj) skedde via Zoom.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:

Anita Geijer ordförande

Monica Sahlin vice ordförande

Ylwa Olsson kassör



Jan Bos sekreterare

Gudmund Andersson ledamot

Dennis Kvist ledamot

Kjell Selin ledamot

Gudmund Andersson Jan Bos Anita Geijer

Dennis Kvist Ylwa Olsson Monica Sahlin

Kjell Selin


