
  

Äldredagen   2021   blir   digital   
Äldredagen   är   en   väl   etablerad   tradition   i   Linköpings   kommun,   som   engagerar   väldigt   
många,   flera   tusen   besökare   och   hundratals   utställare   och   funktionärer.   Linköpings   
pensionärsföreningar   är   en   viktig   part   och   ni   utför   värdefulla   insatser   för   att   möjliggöra   detta   
stora   event.   
  

2020   kunde   Äldredagen   inte   genomföras   pga   pandemirestriktionerna.   2021   präglas   
fortfarande   av   pandemin   och   smittspridningen   är   inte   hejdad.   Vi   kan   i   dagsläget   inte   planera   
för   ett   stort   fysiskt   evenemang,   även   om   det   kommer   vissa   positiva   nyheter   om   lättnader   för   
personer   som   är   vaccinerade.   Det   gör   att   beslut   är   fattat   om   att   genomföra   Äldredagen   
digitalt.     
  

13   oktober   kl   14.00-15.30   Tema:   hälsa   -   mat   -   musik   

Äldredagen   kommer   att   bli   den   13   oktober   med   tema:   hälsa   -   mat   -   musik.   Det   blir   en   
live-sändning   från   studio   i   Konsert   &   Kongress   kl   14.00-15.30.   Där   kommer   samtal   och   
intervjuer   i   studion   varvas   med   filmade   inslag.   Det   kommer   också   att   finnas   tillgång   till   filmer   
och   länkar   med   intressanta   inslag.   Efter   live-sändningen   finns   möjlighet   att   titta   på   och   
sjunga   med   i   en   film   från   allsångskonserten   som   Kultur   och   fritid   för   äldre   kommer   att   
arrangera   i   Trädgårdsföreningen   i   september.   Den   kommer   att   klippas   ihop   till   ca.   30   minuter   
och   textas.   
  

Äldrenämnden   är   angelägna   om   att,   i   den   mån   det   går,   hålla   kvar   möjligheten   till   sociala   
möten   i   samband   med   den   digitala   Äldredagen.   Det   är   avhängigt   hur   restriktionerna   ser   ut   i   
oktober,   men   vi   har   redan   nu   en   tanke   om   hur   det   skulle   kunna   se   ut.   Och   här   har   ni   i   
pensionärsföreningarna   en   uppgift   att   fylla.   
  

Ett   önskemål   är   att   ni   i   föreningarna   arrangerar   och   bjuder   in    era   medlemmar   till   möte   för   att   
gemensamt   titta   på   sändningen,   den   13   oktober   eller   därefter.   Sändningen   kommer   att   
finnas   tillgänglig   året   ut.   Här   måste   vi   förhålla   oss   till   och   följa   de   restriktioner   som   eventuellt   
finns   kvar.   Det   krävs   alltså   en   flexibilitet   i   planeringen   när   det   gäller   antal   deltagare.   Det   
behövs   tillgång   till   internet/wifi   och   en   storbildsskärm   för   att   genomföra.     
  

I   äldreomsorgens   verksamheter   planeras   det   för   att   gemensamt   ta   del   av   Äldredagen   i   grupp   
som   anpassas   efter   eventuella   restriktioner.   Det   är   alla   våra   träffpunkter   på   servicehus   och   
trygghetsboenden,   Hagdahls   seniorcenter,   Aktivitetshuset   och   Ekbackens   fritidscenter.     
  

Evenemanget   kommer   att   marknadsföras   i   sociala   medier   och   i   Corren.   I   marknadsföringen   
är   ni   i   föreningarna   viktiga   för   att   nå   ut   till   era   medlemmar.   Många   har   säkert   möjlighet   att   ta   
del   av   Äldredagen   i   sitt   hem,   medan   andra   inte   har   den   möjligheten   och   skulle   uppskatta   att   
titta   på   Äldredagen   tillsammans   med   andra.     

  



  

Vi   kommer   att   skicka   ut   mer   information   när   programmet   är   fastställt,   men   vi   uppmanar   att   ni   
redan   nu   planerar   för   hur   ni   i   era   föreningar   kan   titta   på   Äldredagen   tillsammans.     
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