
Folkhälsoveckan 2021 

För första gången genomför förbundet nu en gemensam 
folkhälsovecka.  

Den är planerad att genomföras vecka 20, det vill säga 
17-21 maj.  

Ansvarig projektledare från förbundet är Margareta Dahl. 

 
 

En rad föreläsningar kommer bl.a.  att genomföras under hälsoveckan.  Flera  

namnkunniga föreläsare deltar.  Föreläsningarna ges digitalt, och adressen för att delta 
finner ni nedan. Även en del andra aktiviteter genomförs här (digitalt), som t.ex. 

Musikquiz. Här ett utdrag, ur den information som  ansvariga för Folkhälsoveckan, 
översänt till får förening,  för att vidarebefordra till  våra medlemmar. 

 

.  
”Preliminärt program 

Gällande förbundets föreläsningsprogram kan vi meddela att ytterligare föreläsare som är klara är 
Sofia Åhman, idrottsläraren från Umeå som klivit in i våra vardagsrum och fått oss att hemmagympa, 

Maj-Lis Hellenius, läkare och forskare med fokus på att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt Irene 
Samuelsson från Gymnastikförbundet som har arbetat med Träning, Gruppträning, gympa och 

seniorträning i många år. 

  
I dagsläget ser programmet ut som nedan, vi reserverar oss för eventuella ändringar. 

Måndag 17/5 

10:00: Maj-Lis Hellenius 

14:00: Irene Samuelsson 

  
Tisdag 18/5 

10:00 Gösta Bucht 
14:00 Musikquiz 

  
Onsdag 19/5 

9:00 Bertil Marklund (observera tiden) 

14:00 Mediyoga med Karin Bajlo 

  

Torsdag 20/5 

10:00 Malena Ivarsson 

14:00 Idriz Zogai 

  
Fredag 21/5 

10:00 Sofia Åhman, föreläsning 

14:00 Sofia Åhman - träningspass 

 

Samtliga föreläsningar kommer att kunna ses på www.spfseniorerna.se/folkhalsovecka. 
De kommer även att finnas tillgängliga i efterhand för att alla skall ha möjlighet att ta del av dem. 

Beroende på hur avtalen ser ut med respektive föreläsare kommer webbinarierna att finnas 
tillgängliga olika länge, vi kommer att ange vilken tid som gäller i programmet.” 

  

http://www.spfseniorerna.se/folkhalsovecka


 

 

 
Kanske vill du delta i denna utmaning?  Ytterligare ett utdrag ur brevet.” 

 
 

 

 

”Nationell stegutmaning 

Vi har tidigare pratat om förbundets nationella stegutmaning där alla som vill kan delta, helt efter sina 

egna förutsättningar. 

Man behöver bara rapportera sin totala sträcka en gång. Länk till formuläret kommer att läggas upp i 

samband med att Folkhälsoveckan startar. Formuläret kommer att vara öppet i två veckor efter 

Folkhälsoveckan, dvs till och med vecka 22, sedan stängs det så att vi kan sammanställa och dra 

vinnare. Den som inte kan eller vill fylla i formuläret via hemsidan kan skicka in sina uppgifter till 

förbundet via mail, telefon eller vanlig post. 

 

Mail: info@spfseniorerna.se 

Telefon: 08-692 3250 

Post: SPF Seniorerna, Box 22574, 104 22 Stockholm (märk brevet/vykortet med Stegutmaning)” 
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