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Verksamhetsberättelse för 

2019 

SPF Seniorerna Rudbeckius, Västerås 

(Rudbeckius) har som målsättning att bl.a. 

skapa livskvalitet och glädje genom att 

föra samman seniorer vilka går in i en 

livsålder som ger nya perspektiv på upp-

levelser och planering för framtiden. 

Föreningen har därför en mångfacetterad 

verksamhet där ledstjärnan skall vara  

utvecklingsarbete och nytänkande i positiv 

anda. 

Olika undersökningar har visat att 

engagemang i ideellt arbete vidgar våra 

perspektiv och ger social gemenskap med 

möjligheter till personlig utveckling samt 

kunskap om vad samhället kan erbjuda. 

Vi blir fler och fler seniorer i Sverige vilket 

innebär att insatser från kommun och 

landsting kommer att behöva ökas 

markant. Vi skall synas och höras och bli 

en väckarklocka som ringer i tider med 

snabba förändringar. 

Första veckan i juli flyttade vårt kansli 

tillsammans med Vuxenskolan till ljusa och 

fina lokaler på Lysgränd 1. Den 12 oktober 

var den officiella invigningen som förrätta-

des av landshövding Minoo Akhtarzand.  

Antalet medlemmar i vår förening den 31 

december 2019 var 1.615 personer.  

Föreningens årsavgift var 240 kronor. 

Under 2019 sponsrade föreningen varje 

medlem med 30 kr för medlemsavgiften.  

Två sammanträden med Västerås fyra 

olika SPF-föreningar har genomförts under 

året, då gemensamma frågor dryftades. 

Styrelsen har under mandatperioden 

genomfört 10 protokollförda styrelse-

sammanträden och 10 AU-möten. 

 

 

 

Styrelsens sammansättning under 2019 

Ordförande    Kjell Österlund 

Vice ordförande      Maude Klint 

Kassör                   Arne Kjellberg 

Sekreterare           Barbro Gren 

Ledamöter              Bo Elmin  

Elisabeth Lindberg 

            Frans Mikes 

                         Marianne Kjellberg 

            Wicken von Post 

Ersättare KPR         Birgit Berlin  

 

Funktionärer: 

Programkommitté     Wicken von Post 

Resekommitté          Marianne Kjellberg 

Marknad                   Bo Elmin 

Studiekommitté         Elisabeth Lindberg 

Friskvårdskommitté   Sigvard Junkrans 

Kultur         Maude Klint 

Trafikombud              S-G Wallin  

Hörselombud             Rolf Falkland 

Folkhälsoombud  Vakant   

Läkemedelsombud     Birgit Berlin 

Huvudrevisor              Rolf Hogland 

                                               Arne Wallenbert 

Revisorsuppleant              Bengt Johnson 

Valberedningen  Stig Aldén 

 Kurt Gustavsson 

                         Birgitta Andersson  

 

Aktiviteter under 2019 

Föreningen har under året haft en fortsatt 

bred och omfattande verksamhet med 

resor, studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, 

trivselträffar, vandringar, pubaftnar  och 

kulturaktiviteter. Rudbeckii Sångare består 

av ett trettiotal medlemmar och har under 

året medverkat på årsmötet och vid Lucia-

firandet. 
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Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

KPR är ett forum för ömsesidig information 

mellan kommunens seniororganisationer 

och företrädare för kommunen Västerås 

stad. KPR har haft 6 protokollförda 

sammanträden och en studiedag under 

2019. Protokollen finns på Västerås stads 

hemsida under rubriken Pensionärsrådet 

och Protokoll (skrolla). 

Axplock ur protokollen 2019: 

5 februari. Presentation av ny styrelse. 

Boendeplan för 2019-2024 rörande behov 

av bostäder i Västerås i nuläge och 

framtid. Planen som är antagen av 

äldrenämnden 2019 finns på Västerås 

stads hemsida, äldrenämnden. 

10 april. Presentation av direktör Tobias 

Åsell, vård och omsorgsförvaltningen. 

28 maj.  KPR, studiedag i Malmabergs 

mötesplats. En mycket intressant dag med 

bl.a.  besök vid Expectrum och Robot-

dalen som utvecklar nya innovationer. 

11 september. Budget 2020, samt 

reflektioner från studiedagen 28 maj. 

19 september.  Information om inrättande 

av ålderskommission för Västerås stad. 

18 november.   Bl a  § 5 Äldrekom-

missionen och äldreombudsmannen, brott 

mot äldre § 6 Information från Polis-

myndigheten i Västerås. Poliser informe-

rade om olika brott mot äldre i Västerås.  

Äldre kan bli uppringda av bedragare som 

säger att de är från polisen eller banken 

och att de kommer att göra hembesök. 

Polisen gör i detta fall ett beundransvärt 

arbete.  

Övrigt  En fråga som ständigt är på KPR:s 

agenda är hur man kan stärka SPF-

föreningarnas inflytande i  samhället! 

 
Marknadsföring, nya medlemmar 

SPF Seniorerna Rudbeckius behöver nå 

ut med information till allmänheten och till 

nya medlemmar.Därför har olika aktiviteter 

genomförts. 

Överrenskommelse har träffats med 

Västerås Tidning om fortsatt annonsering 

varje vecka i likhet med föregående år. Vi 

vill genom annonseringen sprida 

kännedom om vår förening och rekrytera 

nya medlemmar. 

Frukostmöten på Kyrkbacksgården med 

nya medlemmar fortsatte som tidigare med 

välbesökta möten i maj och november 

2019. 

Föreningen har bl. a. deltagit i en av 

Förbundet och Distriktet anordnad 

utbildning kallad medlemsresan för att 

diskutera hur man ska rekrytera nya 

medlemmar. 

Föreningen har bl a bemannat monter på 

Seniordagen 2019 arrangerad av Västerås 

Stad och av 60+ Mässan, som ett led att 

uppmärksamma föreningen och rekrytera 

nya medlemmar. 

Reportage, oftast med bild, på familjesidan 

i VLT från olika arrangemang såsom 

trivselträffar,  resor m.m. 

Studiecirklar  

Ett antal studiecirklar har under året 

genomförts i samarbete med Studie-

förbundet Vuxenskolan. 

Engagerade ledare som delar med sig av 

kunskap, erfarenheter och glädje gör det 

möjligt att bedriva denna verksamhet. 

Studiecirklar bidrar till social gemenskap i 

trevlig samvaro. 

Opera har funnits med länge med samma 

ledare vilket gör att deltagarna är mycket 

nöjda. 

Akvarellmålningen likaså, vackra alster 

som kan pryda vilken vägg som helst. 

Litteraturcirkel med nya/gamla författare 

har fått både ros och ris av deltagarna. 

Språk, innehåll etc är en del av temat. 
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Stickcafé en cirkel som tillverkar de mest 

fantastiska plagg under trevlig samvaro. 

Språkcirkel i spanska med engagerad 

ledare som återkommer.  

Teknik för äldre ett samarbete mellan 

SPF och Ung företagsverksamhet/ABB 

gymnasiet. Appar, inloggning, foton och 

mycket mer gav oss ökade kunskaper. 

Totalt har 304 personer deltagit under 522 

timmar. 

Friskvårdsaktiviteter 

Vi har under 2019 fortsatt med vårt stora 

antal aktiviteter i olika lokaler runtom i 

Västerås och med många deltagare.  

Boule är en mycket livaktig verksamhet 

trots att Västerås hittills saknat riktigt bra 

banor. Vi har spelat i två grupper (tisdagar 

och onsdagar) i Westinghouse arena samt 

under sommaren utomhus på Lövudden 

och i Vasaparken. I medeltal har vi varit 

drygt 30 medlemmar som spelat varje 

vecka.  

I Bowlingen på Bellevue har vi noterat ett 

ökande intresse under året, och i 

genomsnitt har vi varit ca 70 deltagare 

varje gång under de 30 speltillfällena.  

Bridge har som vanligt också varit en av 

våra stora aktiviteter och vi spelar numera 

på Ånghammargatan 6 på Bäckby. Under 

de sammanlagt 30 speltillfällena under 

året har vi i genomsnitt varit 56 deltagare 

varje gång. 

Canasta har vi som tidigare spelat i IOGT-

NTO-lokalen, och vi har varit närmare 30 

deltagare vid vardera av de 30 speltill-

fällena under året. 

Golf är numera också en stor aktivitet 

inom föreningen. Sammanlagt närmare 

100 medlemmar har spelat i en tour om 7 

tävlingar under sommaren på olika banor 

inom länet. Man avslutade sedan 

säsongen med en bättre fest i september 

med prisutdelning med mera. 

Gymnastik har vi haft i två grupper, på 

Blåsbogården och i gymnastiksalen på 

Oxbackens servicehus. 

Vår Körsång (Rudbeckii Sångare) är 

utomordentligt uppskattad, både av 

deltagarna i kören och av åhörarna inom 

och utanför föreningen. Kören har ca 30 

medlemmar efter att vi under året fått nya 

sångare i stället för de som slutat. Kören 

har uppträtt på några av våra trivselträffar, 

på SPF-distriktets körstämma i Suraham-

mar samt på arrangemang utanför SPF.  

Mattcurlingen bedrivs i Westinghouse 

arena. Vi spelade under våren och hade 

sedan uppehåll under hösten men har nu 

startat igen. Som tidigare har vi också hyrt 

ut våra mattor och stenar till ett par andra 

seniororganisationer i Västerås. 

Yoga är också en av föreningens riktigt 

stora aktiviteter med nästan 80 deltagare. 

Vi har haft fyra helt fulltecknade grupper 

och hållit till i lokalen på Blåsbogården 

under terminerna. Dessutom har yoga-

ledaren även detta år arrangerat ett antal 

extra pass på gräsmattan på Djäkneberget 

vackra morgnar under juni-aug.  

För Styrketräning och cirkelträning har 

vi hänvisat till externa gym, såsom ACTIC 

Kristiansborg och ACTIC City. Särskilt 

cirkelträningen för seniorer på ACTIC 

Kristiansborg har varit välbesökt. På 

ACTIC har våra  medlemmar rabatt på 

avgiften. 

Vattengymnastiken på Eriksborg är helt 

överförd på Personstöd men den har ändå 

fortsatt med två grupper per vecka. 

 
Vandringar med innehåll i sam-

arbete med Vuxenskolan 

Under 2019   har vi genomfört studiebesök 

och vandringar i intressanta miljöer i vår 

närhet. 

Vandringar med studiebesök har varit 

mest besökta medan rörelse och motion i 
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naturen har minskat. Vid gemensam 

avslutning på Anundhög kom ett större 

antal personer som fick både tipsprome-

nad, förtäring och musikunderhållning i det 

vackra vädret. 

Vårt uppdrag har varit det som rubriken 

beskriver. 

Deltagare under året har varit 275 st. 

Resor 

Under 2019 genomfördes sju st. resor 

samt en tillsammans med SPF Aros. 

Den 22 februari gjordes ett besök hos 

GAMLA TRYCKERIET samt MUNKTELL-

MUSEET i Eskilstuna. 

Guiden berättade för oss om tryckeriet från 

Gutenberg till dagens digitala tryck, sedan 

fick man pröva på olika trycktekniker. Efter 

lunch fortsatte vi till Bolinder Munk-

tellmuseet med guidad visning. Ett både 

roligt samt mycket intressant museum. 

Den 3-5 april, var TEATERRESA till 

Helsingfors och Musikalen CHESS på 

Svenska Teatern. 

Vi åkte med M/S Gabriella från Stockholm. 

Man bodde ombord 2 nätter samt besökte 

Teatern för Lunchföreställningen den 4 

apr. Denna resa blev mycket uppskattad. 

Den 15 maj bjöd på HEMLIG RESA. 

Först besöktes Lena Linderholm i hennes 

Gula huset i Stallarholmen där hon har 

försäljning av sina alster. Hon berättade 

för oss om sitt konstnärsliv. Därefter 

fortsatte resan för lunch på mysig 

restaurant under vägen där Gösta 

underhöll oss med sång och trevligt prat. 

Sedan kom vi till Gösta och Lenas hem i 

Strängnäs. Ett stort pittoreskt hus fullt med 

konst, där vi fick se oss omkring och Lena 

berättade. 

Den 13- 17 maj reste några av våra med-

lemmar med SPF Aros till ESTLAND. 

Den 6 september skulle vi på 

RÄKKRYSSNING med underhållning 

ombord på M/S HAVSÖRNEN men resan 

fick ställas in då vi inte kom upp i antal 40 

pers. 

Den 11 oktober besöktes STOCKHOLMS 

STADSHUS samt NATURHISTORISKA 

MUSEET. 

Besöket i vårt vackra Stadshus var 

intressant och imponerande. Vi hade en 

duktig guide som berättade om alla 

salarna och rummen som vi fick se, 

Gyllene salen är ju riktigt spektakulär! 

Eftermiddagen tillbringade vi i Natur-

historiska museet. Man gick runt på egen 

hand, då det fanns många olika 

utställningar att se samt film på biografen 

Cosmonova också. 

Den 10 november reste vi till Uppsala och 

REGINATEATERN för att se ”EN KVÄLL 

MED HASSE O TAGE”. 

Där fick vi njuta av Hasse o Tages många 

pärlor och kända anekdoter ur hela deras 

repertoar. Underhöll med bravur gjorde 

Meta Roos, Per Wickström, Jacke Sjödin 

samt Mikael Skoglunds Trio. 

Den 1-2 december åkte vi till Stockholm 

och ADVENTSKONSERT i BLÅ HALLEN 

samt JULBORDSKRYSSNING med M/S 

CINDERELLA. 

Adventskonserten var pampig och vacker 

med massor av kända julsånger framförda 

av stor kör, skickliga solister o även 

dansare. Trivseln ombord på dygns-

kryssningen var mycket trevlig som vanligt 

och alla var nöjda.  

Den 4 januari besökte vi ”CASSELS” 

NYÅRSKONSERT i Grängesberg. 

Först åt vi en sen lunch på Vanbo 

Värdshus i gammaldags trevlig miljö med 

god mat. Sedan fortsatte vi till Cassels 

konserthus för att njuta av den årligen 

återkommande Nyårskonserten. Salongen 

var fullsatt och alla var hänförda av den 

fina konserten med Dalasinfonietten samt 
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stipendiatsolisterna Maria Keohane, 

Anders J Dahlin och dirigent Olof Boman. 

 

PUB-afton på Pitchers 

Första torsdagen i varje månad har det 

varit drop in för medlemmar med Happy 

Hour pris före kl. 18.00. Bra träffpunkt för 

nya och gamla medlemmar. Pitchers är 

etablerad som träffpunkt i vår förening. 

 

 
 

Trivselträffar 

I samarbete med Studieförbundet Vuxen-

skolan har vi kunnat genomföra vår verk-

samhet. Sammankomsterna har varit i 

Svenska Kyrkans lokaler på Kyrkbacks-

gården. Tack för gott samarbete under 

året. 

I Trivselträffarnas program ingår under-

hållning och fika samt information. Vi har 

tagit en entréavgift på 50 kronor.  

 

Våren 2019 

31 Januari  ”Jag ville dans med lyckan” en 

unik & livsbejakande Edith Piaf före-

ställning av & med Anna Bromee. Akt ett. 

21 Februari  Årsmöte, Rudbeckii kören 

underhöll med trevligt program. 

21 Mars Vi minns Monika Zetterlund till-

sammans med Yttre Bodane. 

25 April  Rockeverybody kören underhöll 

med rock från -50 -60 -70 tal. 

10 Maj  Avslutning tillsammans med Vand-

rarna ute på Anundshög. Gruppen Poplin-

rock avslutade våren med härligt program. 

 

 

Hösten 2019 

22 Augusti ”Jag ville dans med lyckan” en 

unik & livsbejakande Edith Piaf före-

ställning av & med Anna Bromee. Akt två. 

26 september Trio Kontrast; bjöd på visor, 

pop och ballader. 

31 Oktober ”Chuck Berry Mania” är en 

kvintett mogna gentlemän som spelat ihop 

sedan 1981 och underhöll oss med Rock – 

Farfar Chuck Berrys klassiska låtar från  

-50 och -60 talet 

21 November ”Två röster och ett piano” 

Kjell Fernström & Annica Risberg spelade 

och sjöng visor, jazz och populärmusik.  

12 December Lucia tablå med små nissar 

och Rudbeckii kören sjöng julsånger.  

Vi har under året haft 10 trivselträffar som 

besöktes av ca 655 personer. Vi har haft 4 

kommittémöten. 

 

Kultur  
På Elektra biografen har vi under vår och 

höst haft 10 erbjudande på direktsända 

operor från Metropolitan i New York, den 

populäraste och som fick flest besökare 

var Carmen 

Under året har vi också haft två filmcirklar, 

en på våren och en på hösten, med 10 - 

15 deltagare för varje termin. Filmer vi har 

fått njuta av har varit, allt från action, 

drama, komedi mm. Det har varit filmer 

från Sverige, USA, England och Frankrike 

bl.a. Innan filmföreställning har vi fått en 

liten introduktion av aktuell film och efter 

filmens slut, har vi lugnt suttit kvar i 

salongen och tillsammans med Anders 

Eriksson på Elektra diskuterat den film vi 

just avnjutit och då fått höra hur olika våra 

upplevelser kan vara. Intressant! 
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Nyhetsbrev, medlemsregister och 

hemsida 

Kansliet har övertagit ansvaret för att 

skicka ut nyhetsbreven och det gör de på 

ett proffsigt sätt.  

I vårt medlemsregister ”Miriam” finns det 

fortfarande lite brister att rätta till.   

Vår webbmaster sköter om vår hemsida 

på ett utmärkt sätt.  

 

Årsavslutning 

Den 11 december inbjöd styrelsen alla 

ledare till en jullunch på Tranellska 

restaurangen på Sjöhagsvägen. 

Tillsammans med styrelsen deltog 21 

personer.  

 

 

 

Utblick 2020 

Arbeta aktivt för att få ledare till cirklar och 

andra aktiviteter. 

Frukostmöten för nya medlemmar. 

Föreläsningar på Lysgränd 1. 

Lyhördhet inför önskemål från våra 

medlemmar. 

Marknadsförings- och värvningsannonser 

varje vecka  i Västerås Tidning.   

 

 

 


