
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inbjudan till inspirationsdag - 

En hälsosam seniorålder 

  
 

Torsdagen den 5 september 2019, 09.30 - 16.00 

Medborgarhuset, Eslöv 
 

Kom och inspireras till olika aktiviteter för en hälsosam seniorålder! 
 

Dagen vänder sig till hälso- och friskvårdsansvariga samt 
övriga intresserade i SPF-föreningarna. 

 
 

 

 
 
 
 
 

För mer information och anmälan  ➔  



 
 
 
 
Program/medverkande 

09.30 – 10.00 Drop-In med fika. 

10.00 – 10.15 Välkommen! 
 Anneli af Klinteberg, SPF Seniorerna och Emma Eriksson Olsson, SV. 

10.15 – 10.50 Dans för glädje! 
 Sandra Olsson, projektledare i dans, Style Dance Studio, SV Lundabygden.  

Sandra berättar varför dans är bra för oss och hur det kan användas i olika 
sammanhang för just ökat välmående. Sandra leder oss också i ett sittande 
danspass där vi får prova på lite rörelseglädje som uppvärmning för dagen! 

11.00 – 11.45  Föreläsning: ”Aktivt och hälsosamt åldrande – vad betyder det och 
  hur uppnår man det?” 

 Susanne Iwarsson, professor vid Nationella forskarskolan om äldre och 
hälsa. 

12.00 – 13.00 Lunch. 

13.00 – 14.00 Föreläsning: ”Mat du blir klok på”. 
 I kunskaps- och kokboken ”Klok på mat” sammanfattar Arne Berge 

(vetenskapsskribent) och Susanna Bill (matkreatör och 3:a i Sveriges 
Mästerkock 2015) 10 års forskning från Lunds Universitet. 

 Under föreläsningen får vi ta del av den kunskap som ligger till grund för 
recepten i boken, såväl som hur recepten är uppbyggda och fungerar. 

14.10 – 16.00 Tillsammans för psykisk hälsa senior. 
 Britt Mari Ligne Carlsson och Leena Eklund besöker oss för att berätta om 

ett flerårigt projekt som finansierats av Allmänna Arvsfonden för att främja 
äldres psykiska hälsa genom olika samtalsgrupper. Vi får även tillfälle att 
prova på att samtala med varandra enligt metoden. 

16.00 – 16.05 Summering och avslut. 

 

Deltagaravgift 350 kr/person. I avgiften ingår fm-kaffe och lunch. 
 Faktura skickas till respektive föreningskassör efter inspirationsdagens 

genomförande. 
 

Anmälan Länk till webbanmälan via www.spfseniorerna.se/skanekurser 
 (inloggning till ”Mina sidor” krävs eller till spf.skane@telia.com 

 Senast den 22 augusti 2019 vill vi ha Din anmälan! 
 

Anmälan till distriktets kurser är bindande. Förhinder att delta meddelas senast 7 dagar före 
kursens början till Distriktskansliet, tel 0413-291 14. I annat fall debiteras föreningen för 
deltagaravgiften. 
 

Välkommen med Din anmälan! 
 
Kursansvariga Anneli af Klinteberg, SPF Seniorerna Distriktsstyrelsen 
 Emma Eriksson Olsson, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
 
 

SPF Seniorerna Skånedistriktet  Studieförbundet Vuxenskolan 
0413-291 14, 291 50 (9-12)  076-052 01 54 
e-post: spf.skane@telia.com  e-post: emma.erikssonolsson@sv.se 
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