
 

Brev från ordförande augusti 2020 

 

Hej alla medlemmar! 

Nu har vi så smått börjat komma igång med lite aktiviteter i föreningen. Jag måste 

säga att jag är stolt över hur ni som deltar sköter er. Jag var lite orolig i början att det 

skulle bli för ”närgångna” promenader och att mätning av avståndet av Boulekloten 

skulle bli med allas ansikte vid ”lillen”. Men det känns jättebra att det fungerar så bra. 

Visst händer det att det blir närmare än 2 meter men det känns som om alla är väl 

medvetna om att avståndet ska hållas och att man framförallt inte kommer om man 

har symtom.  

Jag har ingen aning om hur många av er som drabbats av Covid 19 och faktiskt varit 

sjuka. Jag vet att det finns några som vårdats på sjukhus men klarat det bra. Jag vet 

inte heller om det är någon som förlorat någon närstående i sjukdomen, vilket känns 

jättetråkigt om det är så. Däremot vet jag att det inte är fler som avlidit i vår förening 

första halvåret i år, jämfört med tidigare år, så jag hoppas att ingen drabbats. I så fall 

har vi visat att vi seniorer som har möjlighet att ta ansvar och skydda oss utifrån 

folkhälsomyndighetens rekommendationer har klarat det – åtminstone vi som är med 

i vår förening. 

En sak till känner jag mig osäker på, och det är hur ni mår när det gått så lång tid 

utan den vanliga sociala kontakten och umgänge med barn och barnbarn – kanske 

till och med barnbarnsbarn. Jag funderar också mycket på er som kanske inte har 

några barn och barnbarn utan hade en annan sorts umgänge som, vad vet jag, helt 

upphört under denna period. MEN framför allt tänker jag på er som inte har någon, 

varken anhöriga, vänner eller grannar att umgås med. Vi har ifrån styrelsens sida 

gjort ett antal insatser för att försöka hitta er som behöver prata med någon eller få 

hjälp med något. Det har varit uppskattat men inte lett till att någon behöver eller vill 

ha fler insatser av oss. Det som gör mig osäker är om det är så att ni som har ett 

socialt umgänge också är de som tycker det är viktigt att vara medlem i en förening 

så de som egentligen är riktigt ensamma når vi inte med vår ambition att ge hjälp och 

bryta ensamheten. Vi kommer att starta en ”pratgrupp” där några av medlemmarna 

kommer att ringa till dem som vill ha någon att prata med. Ring mig om du vill 

antingen vara en som ringer upp eller bli uppringd av någon. 

Har du idéer eller tankar om detta är jag tacksam om du hör av dig till mig. Det kan 

vara allt från tips på vad man kan göra för varann eller aktiviteter som vi kan införa 

tillsammans, med avstånd.  

Vi kan inte tränga oss på dem som inte vill ha kontakt utan det är de som är ofrivilligt 

ensamma och vill ha sällskap jag vill nå. Du når mig på ulla@elfvendahl.se eller 

070 497 78 26. 

Är det så att medlemmar i vår förening inte är i den utsatta situationen som ensamhet 

kan innebära är jag väldigt glad.  

TIPS: Om du inte vet vad du ska göra, har tillgång till dator och gillar pussel kan jag 

tipsa om en ”pusselsida” https://thejigsawpuzzles.com/. Behöver du starthjälp kan du 

ringa så vägleder jag. 

 

 

mailto:ulla@elfvendahl.se
https://thejigsawpuzzles.com/


 

Nu till framtiden. 

Eftersom alla varit så bra på att hålla avstånd och inte bidragit till smittspridning är vi 

på väg mot fler aktiviteter som ni ser i månadsbrevet som skickats ut. Detta gäller om 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte blir strängare än idag förstås.  

Det kommer några medlemmar och berättar lite om erfarenheter utifrån olika 

intressen, och kanske en eller flera externa gäster dyker upp i höst och kåserar lite.  

Tyvärr måste vi införa en anmälan fast det är medlemsmöten. Vi kan som förening 

inte ta ansvar för om alltför många dyker upp utan måste se till att följa regler om 

avstånd inomhus, och vi vill ogärna skicka hem någon som tagit sig till Ordenshuset 

eller Vuxenskolan för att träffas. Vi måste kanske också ändra lite på fikarutinerna för 

att få det att fungera. Jag känner mig ganska trygg med att det inte blir något problem 

för er – ni är så lojala och ställer upp på det mesta.  

För er som känner mig lite mer är det ingen överraskning att jag gillar utveckling och 

att testa nya saker som kommer och man kan antingen ha nytta av eller roa sig med. 

Jag kommer därför att sitta vid starten på den tipspromenad vi anordnar den 2 

september och hjälpa alla som vill komma igång med att gå tipspromenad och svara 

på frågorna i sin mobiltelefon. JÄTTEENKELT – OCH JÄTTEKUL tycker jag. Jag 

hoppas att några vågar prova på så att vi kan diskutera vid korv-ätandet om det är 

fler som tycker som jag eller om vi ska släppa den utvecklingen. Frågorna kommer 

även att kunna besvaras på papper efter vägen, för er som inte vill pilla på mobilen. 

 

Nu vill jag ta upp några saker att tänka på för framtiden. 

För det första – tänk på att högre upp i åren kan flera av våra funktioner bli nedsatta. 

Jag anser att det är lika viktigt att ta hänsyn till om någon har gamla ben och inte kan 

gå så fort som att respektera att även funktioner som inte syns gör att vi inte fungerar 

som vanligt. Har man haft en stroke kanske man kan delta men blir lite långsammare 

– då får vi andra ha tålamod och vara tacksamma att vi inte drabbats. Samma sak 

gäller andra sjukdomar i hjärnan som gör att man inte hänger med på samma sätt 

längre. Eller hörsel- och synnedsättningar som gör att vi måste förklara tydligare och 

upprepa oss flera gånger. Vi måste visa medmänsklighet så att alla känner sig 

välkomna även om det kan upplevas besvärande – vem vet – nästa gång kanske det 

är vi som behöver förståelse. 

Jag vill också påminna er om att ni är välkomna att delta eller bara titta på våra 

aktiviteter. Det kan var så att man så här i Coronatider inte kommer sig för med att gå 

iväg. Självklart är det frivilligt att delta i det man vill men om det handlar om 

motivation vill jag pusha er.  

 

Nu avslutar jag med att önska er alla allt gott och att vi syns ofta, mycket och nära 

när Coronakrisen är över. Kram! 

 

Ulla Elfvendahl, ordförande 


