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Nyheter till dig som är medlem i SPF seniorerna

Umgås på telefon
 
Hösten 2020 deltog Staffan Danielsson i utbildningarna  för samtalsgrupper
via telefon i projektet Inte Ensam som är ett samarbete mellan Sveriges tre
största pensionärsorganisationer, PRO, SPF Seniorerna och SKPF
Pensionärerna. Uppdraget är att minska den ofrivilliga ensamheten bland
äldre personer.
 
Staffan som är ordförande i SPF Seniorerna Plogen Linghem är själv insatt i
och positiv till möten digitalt menar att det här sättet att umgås via telefon är
ett bra komplement eftersom många medlemmar inte har dator eller kan ta
sig ut på nätet.
Han har dock märkt att ordet Ensam är laddat och gör att en del människor
drar sig för att delta för att de inte anser sig tillhöra gruppen ensamma. Men
det är ju inte bara om man är ensam som den här formen av möte kan vara
positiv, just nu i pandemitider är det ju ett suveränt sätt att umgås eller ha
möten, men även annars när det kan vara svårt att träffas fysiskt. Jag tänker
själv att det kan vara bra om man bor där transporter gör att det är svårt att
ta sig till möten eller om  familjemedlemmar vill träffas och prata över telefon
flera stycken tillsammans.
 
När jag berättade för Staffan om min mamma som inte kan träffa och prata
med sina vänner på en och samma gång gav han mig ett tips. Han sa, "Du
kan ju bli bli ledare för en samtalsgrupp så att din mamma och hennes
vänner kan träffas tillsammans via telefon." Det tipset tar jag till mig och
skickar även vidare till er. Berätta för era vänner som inte har tillgång till
nätet att deras anhöriga kan bli "ledare" för en samtalsgrupp eller bli själva
ledare för en grupp. Ni kan ha fredagsfika tillsammans eller ha en
samtalscirkel där ni har ett samtal omkring ett ämne som ni bestämt.
 
Nu i slutet på januari kommer man på projektet inte ensam att publicera sin
handledning över hur man skapar en samtalsgrupp via telefon och vi på SV
återkommer med mer information och hjälper er komma igång
 

http://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2582&e=[email]&r=[field1]&h=A2B4BA333619D06F85362D9867E15A5E
https://www.sv.se/


Med vänlig hälsning
Mari Sheiakh
Kommunikatör SV Östergötland

Prova-på-dag 3 februari

 
Yoga & rörelse för pensionärer
onsdagen den 3 februari kl.10.00-11.00.
 
Matlagningskurs för pensionärer
onsdagen den 3 februari kl.12.00-13.30.
 
Planera din ört & blomträdgård/balkong och få goda
råd och tips!
onsdagen den 3 februari kl.14.30-15.30.
 
Prova-på-kurserna är gratis men föranmälan krävs!
 
 

LÄS MER

Bli Digital

Vår populära utbildning för dig som är digital nybörjare fortsätter i vår.
Utbildningen riktar sig till cirkelledare och medlemmar inom samverkande
förening.
 
KURS 2 Digital kurs i Teams   
Start Onsdag 17/2 kl.10.00
 
KURS 3 Fysisk kurs på Vasavägen 3  ( den kan komma att ändras till digital
beroende på hur rekommendationerna ser ut)
Start Onsdag 21/4 kl.10.00
 

LÄS MER

Möteplats i Learnify

Nu erbjuder vi ett enkelt sätt att mötas digitalt via studieplats/mötesplats på
Learnify.
På studieplatsen kan ni ladda upp material, länkar mm som är åtkomliga för
alla deltagare närsomhelst. Ni kan skriva blogg och där finns en chatt.
Förutom detta kan ni enkelt gå in på ett möte i Jitsi(digitalt mötesrum) där
ingen förbokning krävs, ni kan också dela upp deltagarna i mindre
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mötesrum. 
Det här kan vara ett smart och enkelt verktyg att hålla styrelsemöten
i!
 
Vi kommer att hålla i utbildningar fortlöpande under våren och riktar oss till
cirkelledare samt medlemmar i samverkande föreningar.
Förkunskaper: genomgången utbildning i Bli Digital eller liknande kompetens.
 

Intresseanmälan

Existensiell Hälsa för seniorer

Samtalsgrupper om existensiell hälsa!
Den existensiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt
liv. God existensiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta
svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på
livets glädjeämnen.
I Linköping planeras det för fler cirklar och om du är intresserad av att delta
där eller i en grupp på din ort eller om du kan tänka dig att vara ledare så hör
av dig till SV Östergötland, 013-31 40 70 eller till Cristina De
Amaral, cristina.de.amaral@sv.se

Berättargrupp Livssamtal

Vill du vara med att testa metoden Livssamtal digitalt?
 
Förutsättningar:
Starta en grupp så fort som möjligt... med seniorer som är digitala.
Sex träffar digitalt, du behöver kunna bjuda in via Zoom, Teams eller via vår
studieplats i Learnify.
4-6 deltagare
Lämplig person skall hålla i träffarna och följa bifogad manual.
Stöd och handledning från Marie-Louise Söderberg under denna tid.
 
Berättargrupperna skall utvärderas i mars och behöver därför ha hunnit ses
sex gånger fram tills dess. 
 
Om du är minsta intresserad hör av dig till mig.
 --
Med vänlig hälsning
Marie-Louise Söderberg
Bondegatan 17 a
116 23 Stockholm
070 484 03 34
marielouise.soderberg1@gmail.com

 

Plats för nytänkande
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