
 

programblad våren 2020 
 

Mina tankar och funderingar om ensamheten  
Vad är det som har hänt i samhället, varför har ensamheten ökat? I vår 
grupp ”Ofrivillig ensamhet”, berättar man om hur det är att vara ensam, om 
frustrationen att vara ensam, att inte ha någon att äta tillsammans med, att 
handla tillsammans med, att inte ha någon att dela glädje och sorg med. Alla 
helger, Julen, Påsken mm så är man ensam. Man känner hur livet 
förändras. Det är många tårar och depression som kommer över en i 
ensamheten. Skall det vara så? Hur har det kunnat bli så i värdens bästa 
land? Att vi äldre plötsligt är en belastning i samhället, vi som har arbetat 
och byggt upp välfärden.  

Är det tabu att känna sig ensam 
Sociala medier gör ensamheten tydligare än någonsin. Många som är ofrivilligt ensamma skäms 
över sin situation. Man vill helst gömma sig när alla börjar prata om allt roligt de gjort i helgen. 

I stor utsträckning är det tabu att känna sig ensam. Många vågar över huvud taget inte berätta att 
de saknar vänner. I dag, med det digitala flödet, syns det dessutom mycket mer om du inte har 
några vänner. Ensamhet har på sätt och vis blivit extra krånglig när du ser andras bilder av lyckliga 
relationer, vänner och socialt umgänge. 

De ensamma männen 
Var femte gift man i medelåldern saknar en nära vän, enligt SCB. 17 procent av männen och 11 
procent av kvinnorna har ingen nära vän, vilket blir vanligare med stigande ålder och mer tydligt för 
männen än för kvinnorna. I 65–74-årsåldern har 26 procent av männen och 13 procent av 
kvinnorna ingen nära vän. 
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios. 

Få vuxna vågar erkänna att de inte har några vänner 
Av alla skam- och skuldkänslor vi släpar runt på, måste ensamhet vara den tyngsta. Fanns det en 
värre känsla som barn än att ”ingen vill vara med mig”? Vem ställer sig upp ens i vuxen ålder och 
erkänner: jag har inga vänner? 

Detta handlar alltså inte om ofrivilligt singelliv, som säkert är ett tillstånd många vill lämna, men 
som jämförelsevis får beskrivas som ett lyxproblem. Den som saknar en partner kan få råd, stöd 
och tröst av vänner och bekanta. Men om man saknar vänner och inte har någon familj, vem pratar 
man då med? 

TACK TILL ALLA er som engagerar sig. 

Josefin Forsberg,  

ordförande  

 

 Meddela gärna kansliet (spfkarnan@telia.com) om du ändrar din e-postadress. 



medlemsmöten  

 

26 januari ”Jag är inte bara polis, jag är människa också ” 
Söndagen den 26 januari på Ringstorpsgården kl.14:30 
Föreläsning av Ewa-Gun Westford. 
Ewa-Gun ville tidigt bli polis – och det blev hon. Hon var dessutom en av de 
första kvinnliga poliserna i yttre tjänst i Sverige. Hon har varit polis i mer än 40 
år och älskar sitt yrke. 
Serveras ärtsoppa med pannkakor och sylt. Pris 160 kr. 
 

23 februari ”ÅRSMÖTE” 

Söndagen den 23 februari på Ringstorpsgården kl. 14:30  
Kaffe med tilltugg. Pris 50 kr. 
 

26 mars ”Tura med Tycho Brahe” 

Torsdagen den 26 mars på Tycho Brahe med avgång kl. 12:30 
Vi turar och äter något gott. Efteråt blir det tid för mingel, passa på att 
träffa nya vänner!  Pianounderhållning med Lars Hansson. 
Pris 160 kr inklusive färjebiljett. 
Förskottsbetalning gäller för denna aktivitet, se nedan för 
betalningsdetaljer. 
 

26 april ”Sofiero – igår, idag och imorgon” 

Söndagen den 26 april på Ringstorpsgården kl. 14:30 
Föreläsning av Annika Malmgren verksamhetschef på Sofiero 
Kaffe med kaka. Pris 60 kr. 
 

20 maj ”Trio History” 

Onsdagen den 20 maj på Ringstorpsgården kl. 13:30 
Underhållning av Trion History som spelar och sjunger 60-talsmusik 
Serveras mat och dryck från 60-talet. Pris 160 kr 

 
 

Våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland. 

Bindande anmälan till månadsmötena sker på tfn 0709 45 44 75 eller på  

e-postadressen spfkarnan@gmail.com, senast fredagen före mötet. 

Se även annons i HD och information på vår hemsida www.spfkarnan.se. 

Betala till PlusGiro 57 90 23-3 eller med Swish till 123 349 70 70. 

Möteslokal: Ringstorpsgården, Kurirgatan 1 (begränsat antal, max 100 personer) 

Aktuella busslinjer: stadsbuss nr. 2, hållplats St Anna Kyrka. 

Mötesdag: onsdag kl: 13:30 eller söndag kl: 14:30 på Ringstorpsgården 

ForSea-Färja Tycho Brahe eller Aurora från Knutpunkten på torsdagar 



aktiviteter 
 
Bokcirkel 
Pågår 6 gånger varannan torsdag (ojämn vecka) kl 17:00 – 19:00.  
Vi träffas på Träffpunkt Söder. Avgift:100 kr. 
Vi ser gärna att fler bokcirklar startas!  
 

 Boule  
Boule spelas inomhus torsdagar kl 09:30 – 11:30 på Jutan, Västra Sandgatan 15. 
Avgift: 40 kr per gång.  
Gruppansvarig Majvor Wikström 0708 36 11 03 

Boule utomhus spelas torsdagar kl 10:00 – 12:00 på Gröningen med början i april  
och fram till oktober. 
Gruppansvarig Karin Näslund 0703 51 32 39 

Jazz 
Cirkel med Jazz, för närvarande fullbokad. 
Gruppansvarig Urban Lindberg  e-post: nilsurbanlindberg@hotmail.com. 
 
Kärnans sångkör 
Kören startar sina övningar tisdagen den 21 januari kl 15:00 på Södergatan 39. 
Nya sångare och de som gjort uppehåll anmäler sig till Alma på Vuxenskolan,  
tel: 010-703 08 40. Kostnad: 250 kronor för 10 gånger.  

Kontaktperson: Yvonne Andersson, tel 0738 22 63 14.  
 

Line Dance, fortsättning 
Vi fortsätter dansa måndagar kl 14:00 – 15:30 på Ringstorpsgården, 2:a vån, Kurirgatan 1,  
med start den 20 januari. Kostnad: 200 kr för 10 gånger. 

Gruppansvarig Yvonne Andersson, tel 0738 22 63 14. 
 

         Stick-café  
Cirkeln börjar onsdagen den 15 januari kl 13:30 och fortsätter varannan vecka 
(utom då det är månadsmöte) sammanlagt åtta gånger.  

Vi träffas på Träffpunkt Söder på Nedre Holländaregatan 24. Kostnad: 100 kr.  
Gruppansvariga är Hjördis Pettersson, tel: 042-14 06 80 och  
Britt Hagstrand, tel: 0703 06 88 82. 

 
”Hjärnkoll” är en studiecirkel för dig som gillar frågesport.  
Vi träffas på Träffpunkt Sköldenborg på Hebsackergatan 6. 
Gruppansvarig är Lennart Bengtsson. E-post: n2.lennart.bengtsson@gmail.com 
 

Vattengympa. SPF Kärnan har en grupp som gympar i Ramlösabadet på onsdagar kl 11:00. 
Vattengympan är för närvarande fullbokad. 
Gruppansvarig är Elisabeth Armandt. E-post: earmandt@outlook.com, tel 0730 76 46 46 
 

Håll utkik på hemsidan efter startdatum och mer information. 
 

STUDIECIRKLAR 
Studiecirklar äger rum i Vuxenskolans lokaler på Garnisonsgatan 7A på Berga eller i annan lokal 
enligt ovan, antalet deltagare är maximerat till 10 personer och en cirkelavgift på 100 kr tillkommer.  
Anmälan sker direkt till Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland på tel 010-703 08 40.  
 
På fredagscaféet, Träffpunkt Söder på Nedre Holländaregatan 24, kan du träffa nya och gamla 
medlemmar och lösa världsproblemen mellan kl 10:00 och 11:30. 
Gör även ett besök på måndagscafé på Backhaus kl.14:00. 
 



fler aktiviteter 
 
MUSIK OCH TEATER     

 Trettondagskonsert på Konserthuset kl.18:30 den 6 januari Pris 180 kr  
 Afternoon tea på foajescenen den 14 januari.  

Det handlar om Gunnar Wiklund den bortglömda idolen.  
Te serveras från 14:30 föreställningen börjar 15:00 Pris 180 kr 

 Ett drömspel på Lillan kl.19:00 den 31 januari Pris 180 kr. 
 Äppelkriget på Storan kl.18:00 den 22 februari Pris 180 kr.  
 Mig nära på Lillan kl.19:00 den 13 mars Pris 180 kr.  

Anmälan till musik- och teaterarrangemang görs till Anne Thunström på tel 
0739 50 31 80 eller med e-post till a_thunstrom@hotmail.com.  
Anne är teaterombud så kontakta henne om ni skall gå på teatern, det lönar sig. 

TURA PÅ SUNDET, LUNCHA PÅ STAN och PUB 
Tura med Sundsbussen Pernille sista torsdagen varje månad kl 16:00 med början 27 februari.  
Mer information hittar du på hemsidan och på medlemsmöte. 

Luncha på stan, andra tisdagen i månaden  kl.13:00 med början den 11 februari.  
Se hemsidan för mer information och på medlemsmöte. 

Vi träffas på puben Telegrafen första torsdagen i månaden kl 17:00 med början den 6 februari. 
Mer information hittar du på hemsidan. 

RESOR 
Bussresa Ut i Det Blå 6 maj Bussresa till Moseldalen 16–23 maj       
Mer information på hemsida och på medlemsmöte. 

För information om resor kontakta:  

 Leif Borgnér, tel 0733 66 41 21 eller e-post leif.borgner@outlook.com 

 Birgitta Kilefors (resegruppen för ensamresenärer), tel: 0735 61 31 31 eller  

e-post birgitta.kilefors@comhem.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmöten: Medlemsmötena äger rum på Ringstorpsgården, Kurirgatan 1 eller på en ForSea-färja. Trevlig underhållning, en 
bit mat eller gott kaffe med bröd och lotteri med fina vinster utlovas. Lotteri på entrébiljetten.   

Mötestider: Söndagar kl.14:30, onsdagar kl:13:30 på Ringstorpsgården eller torsdagar på en ForSea-färja, 

När, var, hur?  Medlemsmöten och aktiviteter annonseras i HD under rubriken ”Föreningar”, på hemsidan www.spfkarnan.se 
och med e-post till alla medlemmar med e-postadress. 

Programblad:  Utkommer två gånger om året. Aktuellt program finns tillgängligt på månadsmötena, på kansliet Kurirgatan1 och 
på hemsidan. Program för SPF Helsingborg (SAM) finns på kansliet. 

Hitta oss: Med E-post: spfkarnan@telia.com, Hemsida: www.spfkarnan.se och på Facebook: spf seniorerna kärnan. 

Kansli: Ringstorpsgården, Kurirgatan1, DHS andra våningen, fredagar kl 10:00 – 12:00 tel: 0708 48 75 57. 

Betala:  Till föreningens aktiviteter på PlusGiro 57 90 23-3 eller med Swish till 123 349 70 70. 
Årsavgift betalas till SPF-Förbundet. 

Caféer:  På fredagscaféet, Träffpunkt Söder på Nedre Holländaregatan 24, kan du träffa nya och gamla medlemmar och 
lösa världsproblemen mellan kl 10:00 och 11:30. Öppnar den 10 januari. 
Gör även ett besök på måndagscafé på Backhaus kl.14:00. Sommarcafé från juni på Waynes Coffeé kl.14:00. 

Anmälan: Föranmälan krävs till de aktiviteter som är förenade med avgift. Anmälan är bindande om inte återbud lämnats 
före anmälningstidens utgång. SPF Kärnans medlemmar har företräde till föreningens aktiviteter. 


