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Besöksförbudet hävt
Guldkanten startar igen
Sedan mer än 16 år har Guldkanten gett många av våra äl-
dre på olika boenden en guldkant. Grundtanken och mottot 
är att finnas till för andra, att få känna gemenskap med de 
boende, att glädja andra en stund. Det kostar så lite av vår 
egen tid, men betyder så mycket för våra äldre och de ger 
så mycket tillbaka. 

Aktiviteten startades av dåvarande ordföranden i Tib-
bleseniorerna Cai Kofoed tillsammans med hustru Vivianne. 
Båda hade en negativ erfarenhet från det äldreboende, där 
Cais mor legat. 

Guldkanten kompletterar personalen och gör aldrig deras 
jobb. Vi jobbar inte efter ett schema, utan allt bygger pa ̊ 
frivillighet. ”Kom när du kan och vill” är mottot. 

Vi deltar i promenader med de boende, kör rullstolar mm, 
deltar i utflykter med de äldre, spelar bingo var fjortonde 
dag med boende. Priset för ett vunnet spel är en liten blom-
ma att ta med upp pa ̊ rummet. Vi hjälper också personalen 
att servera vid olika evenemang. 

Eftersom äldreboendena haft besöksförbud, har vi gjort 
uppehåll i verksamheten. Nu är det dags att återuppta den 
med full kraft. Det ska bli roligt att få träffas igen.

Visst vill du vara med i Guldkanten! Ta kontakt med: 
Guldkantens ordförande, Karl-David Andersson, tel 0735-
521042, karl-david@telia.com 
eller 
Guldkantens sekreterare, Barbro Ekroth, 
tel 08-7327538, barbro.ekroth@gmail.com 

En utförlig presentation av Guldkanten finns på Tibble-
seniorernas hemsida, under rubriken Stående aktiviteter.

Endast ett rätt svar i TC runt
Per-Olof Ernfalk var den ende som hade alla rätt i tävlingen 
TC runt i förra numret av TibbleSenioren. Som belöning får 
Per-Olof tre trisslotter.

Promenader med tävlingsinslag är tydligen inget som 
lockar Tibbleseniorer. Endast sex svar kom in till vårt försök 
att göra en lite lättsam form av rörelse med bildtävlingen TC 
runt.

Kanske var det för svårt? Endast ett svar med alla bilderna 
rätt placerade kom in till redaktionen.

Rätt svar: Bild nr 1:A, 2:G, 3:K2, 4:G, 5:K1, 6:A

Hämta ditt Trygghetskort
Täby kommun har tagit fram ett lite kort (i kontokortsfor-
mat), där man samlat viktiga telefonnummer. Några kan 
man och andra är lika viktiga, men glöms snabbt bort.

På ena sidan finns nummer som du kan behöva vid 
sjukdom, olyckor eller kriser. Den andra sidan har samlat 
användbara nummer för dig som är äldre.

Du hämtar ett kort i kommunhusets reception.

Du hittar mer på Facebook
Över 100 personer är nu medlemmar på Tibbleseniorernas 
Facebookgrupp. Där dyker det upp bilder och nyhetstexter, 
påminnelser och annat smått och gott. Det gäller att ta till-
vara alla tillfällen som finns i dessa avhållsamma, distanse-
rade tider.

Så blir du medlem: gå in på Facebook och sök på Tib-
bleseniorerna. Sedan klickar du bara på ”vill bli medlem” 
och saken är klar. Välkommen!

Hur många tittade på seniordagen?
Hur många var det egentligen som tittade på seniordagens 
två timmar långa sändning? Man kan räkna på hur många 
som besökt Täby kommuns webbsida med användbara 
länkar (1537).

Under själva seniordagen 1 oktober var det 79 personer 
som följde sändningen.

Sedan har 370 visningar gjorts i efterhand. Du kan fortfar-
ande se programmet på kommunens hemsida, www.taby.se 
Sök på Seniordag 2020 i menyn.

I programmet medverkade från Tibbleseniorerna ord-
föranden C-H Segerfeldt och webbmaster Anders Wallin.

Samarbete mellan seniorföreningarna
Ett samarbete mellan Täbys pensionärsföreningar, Tib-
bleseniorerna, Jarlabanke, PRO Täby Centrum-Näsby och 
PRO Täby kyrkby har påbörjats.

Tanken är att vi pensionärer, oavsett tillhörighet, skall 
kunna nyttja varandras aktiviteter framöver.

Titta på de övriga föreningarnas webbsidor, gå in på ”På 
gång” eller aktivitet, där finner du en hel del uteaktiviteter. 
Du är välkommen till de övriga föreningarnas aktiviteter. 
Om du är osäker ringer du resp förening och kollar.


