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Ordförande har ordet december 2018 

Under hösten har samarbetet med T3 kamratförening utvecklats och kamratföre-

ningarna har bland annat haft ett gemensamt program för sina sammankomster. 

Vid en sammankomst i oktober gästade chefen Västernorrlandsgruppen Beng Ivar 

Rådström I 21- och T 3 Kamratföreningar. Efter en välbesökt lunch på Hallstaber-

get, höll Rådström en intressant genomgång av läget i stort och lokalt med en efter-

följande frågestund och givande diskussioner. 

Höstens verksamheter kommer att avslutas med I 21- och T 3 Kamratföreningars 

gemensamma julfest i Multrå församlingsgård den 15 december. Tidigare har vi 

haft våra julfester i Berghem men på grund av de senaste årens besvärliga väglag 

har vi av trafiksäkerhetsskäl valt att förlägga dem till Multrå.   

Våra tre studiecirklar har fortsatt att träffas varannan vecka i ABF-lokalen på 

Djupövägen. Studiecirkeln Människor och bosättningar i Torplinjen har avslutat 

sitt arbete och deras slutrapport finns utlagd i vänsterspalten här på hemsidan. Pla-

ner finns på att under våren starta upp en ny studiecirkel som studerar människor 

och bosättningar i Tjärnmyren 1939.  



Tack vare Roland Thors och Rolf Könbergs lärorika studiecirklar i data har våra 

medlemmars datakunskaper utvecklats positivt vilket varit till gagn för vårt före-

ningsarbetet. En extra kick framåt blev Rolf Könbergs studiecirkel nu i höst om 

hur man kan använda kalkylprogrammet EXCEL i föreningsarbetet. 

Fyra välbesökta sammankomster har genomförts på Solgården och vårterminens 

inledande sammankomst är redan inprickad. Först ut på plan är Per-Olof Wikström 

som den 28 januari kommer att berätta om Herman Gunnar Nilsson, Piller Nisse 

kallad, som under 23 år var brandvakt på Lidberget. Som vanligt medverkar vår 

egen poet Lars Hägglund med en dikt. Lars Hägglund är för övrigt inne i slutspur-

ten på arbetet med en diktsamling som han planerar att ge ut före jul i år. 

Stort tack till er alla för en trevlig höst.  

God Jul och ett Gott Nytt år. Den 15 januari klockan 0900 kör vi igång med studie-

cirklarna. Vi ses då om inte tidigare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


