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Vår förening har med tiden fått som tradition att starta upp höstsäsongen med surströmmingsfest. 

Detta skedde även denna höst. Val av festlokaler har varierat under åren, men denna gång valde vi 

att förlägga tilldragelsen i Frösö Sportstuga i Berge. Stugan är använt i många festliga sammanhang 

och har med åren fått en viss patina men ligger fint till nu med början av årstidens färgskiftningar i 

naturen. Detta var en av de fina sensommardagar då luften är klar och lätt. 

Via annons med anmodan att anmäla sitt deltagande hade vi planerat inköp och dukning i lokalen. 

Något besviken kunde vi konstatera att ett antal förmodade deltagare inte dök upp vilket innebar ett 

antal tomma dukade platser.  

Men de som valde att hitta vägen till Berge var en grupp feststämda personer i mogen ålder. Det är 

alltid kul att träffas efter månaders uppehåll i föreningsaktiviteten.  

Ordförande Arne Eskilsson önskade samtliga välkommen och gav en kort information om närmaste 

framtid inom föreningen. Han uppmanade alla att komma med förslag och önskemål om aktiviteter   

i föreningen. Föreningens medlemsantal är runt fyra hundra vilket borde betyda att det finns en hel 

del idéer på aktiviteter för styrelsen att få veta och arbeta för. I nära framtid får vi besök från 

polismyndigheten som berättar om brottslighet som i synnerhet drabbar äldre.  Vi har även några 

studiebesök att göra och i början av september startar vi upp med vandringar på de många 

kulturstigarna på Frösön där alla som känner lust och ork är hjärtligt välkomna att delta.  Under 

hösten kommer även att anordnas en friskvårdsdag med föredrag om hälsa, kost och motion för 

seniorer. Allt annonseras i tidningarna, så håll ögonen uppe!  

Efter denna inledning var det så dags att ge sig i kast med surströmmingsbuffèen. Där fanns något för 

alla olika sätt att inta denna kulinariska norrlandstradition.  

Som alltid lät inte heller denna gång maten tysta munnen. Det är mycket att berätta och diskutera 

efter sommaruppehållet och det blev strax en fin stämning. Just detta känns kul för den som lägger 

ned arbete och omsorg för månadsmötena. Nu har vi ett antal trivsamma träffar att se fram emot! 
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