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En tidning för och om människorna i Blomsterfonden N r  4  •  November  2018

Temanummer: 
Kul i jul

Peter Dalle
om livet, julen och Karl-Bertil Jonsson
Jul på Blomsterfonden • Husdjur mot ensamhet • Medlemsresor och mycket mer i tidningen

ALMA
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Vill du bidra så vi kan hjälpa fler? 
Stöd med en gåva via PG 90 25 30-5 eller SWISHA direkt till vårt 
90-kontonummer: 90 25 305. Ange ÄldreSupport i meddelanderutan. 

Läs mer om kampanjen på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

Stort tack för ditt stöd! 

Gör något gott. Stöd ÄldreSupport!
Just nu pågår vår insamlingskampanj för ÄldreSupport som 

erbjuder stöd och råd till äldre och anhöriga. 

Stöd- och rådlinje för äldre som behöver hjälp i hemmet eller nytt tryggt boende

ÄldreSupport
https://givingtuesday.se/



 Blomsterfonden  3

Teskedsgumman, Herkules Jonsson och jag

Alla helger som vi firar enligt våra svenska traditioner infaller just den eller de dagar som kalendern visar.

Midsommaraftonen dansar vi bort som små skuttande grodor kring en lövad stång, äter lite sill, dricker en 
skvätt nubbe, binder blomsterkrans för håret och så är det bra med det. Påsken tar några dagar i anspråk, medan 
vi passar på och reser till något annat land som kanske inte alls håller sig med påskhare. Under Allhelgona 
tänder vi ljus för våra kära som inte är med oss längre. På Mors dag får mamma ofta vackert väder och blommor 
medan far på sin dag föräras en vacker sidenslips i höstrusket.  

Med julen är det något helt annat. Denna kung av alla helger är som ett enda långt slutspel i hockey, en ut-
dragen process med spänning, högt ställda förväntningar och förhoppningsvis ett lyckligt avgörande slagskott 
rätt upp i motståndarkrysset på sista finaldagen. Hockeyns motsvarighet till dopparedagen.

När jag tänker tillbaka på min barndom och den olidligt långa tiden mellan första advent och själva julaftonen 
minns jag den med stor glädje. Varje dag, varje öppnad lucka i väggkalendern liksom i tv:s julkalender, med 
Teskedsgumman och Herkules Jonsson, stegrade spänningen till max. Varje lucka var som ytterligare en lyckligt 
avklarad slutspelsmatch i jakten på ett hägrande hockeyguld för mitt favoritlag, Färjestad BK.

När barnen växte upp kom andra julkalendrar att bli givna favoriter, Pelle Svanslös och Mysteriet på Greveholm 
var sådana. Men spänningen var den samma. Favorithockeylaget har tyvärr inte gått i arv, men man kan inte få 
allt här i livet. Djurgården får gå an så länge inte Färjestad står på motsatta ishalvan. 

Kan fortfarande komma ihåg tiden då jag fortfarande trodde på tomten, när jag låg under granen och klämde på 
klapparna. Trots att mor och far kamouflerat innehållet i paketen efter bästa förmåga var det i trygg förvissning 
om att rätt grejer vankades den 24 december som jag närmade mig julaftonen. 

Jag minns all läcker julmat, trots att skinkan och mammas mumsiga köttbullar trängde undan allt annat på 
just min tallrik. Jag kommer också ihåg att den stora tomheten började rulla in redan på julaftonskvällen, när 
klapparna var öppnade, Arne Weise tänt ljuset och Kalle Anka kvackat färdigt.

Samma känsla som jag känner när hesa Fredrik sagt sitt sista ord för säsongen och det är ett halvår till nästa 
nedsläpp.

Men sedan är det full fart igen, både med julen och hockeyn. Same Procedure as Last Year. Hur kul som helst!

Det är så vi tänker på Blomsterfonden också. De långa utdragna helgerna kan vara den ljusaste tiden på året 
för våra boende men också förvandlas till ett ensamt mörker som aldrig vill ta slut. Därför fyller vi alla de här 
dagarna med möjligheter till gemenskap och aktiviteter, ett tomtebloss här och där lyser upp även en till synes 
dyster stig.

Läs mer om vad vi gör för våra seniorer och äldre i juletid längre in i tidningen.

Ha det gott och ta hand om varandra i helgerna så hörs vi igen på det nya året!

Ulf Thörnevik 

ULFS UNDRINGAR

Ulf Thörnevik 

är verkställande direktör i 
Blomsterfonden, sedan 2007, 
och har det yttersta operativa 
ansvaret för föreningens 
verksamhet. 

– När vår son föddes, ville 
min fru Agneta att han skulle 
döpas till Herkules efter 
Herkules Jonsson.

Mitt förslag vann dock och 
han fick heta Nils som både 
hans farfar och morfar heter i 
andranamn.

När vår dotter sedan fick sitt 
namn var det Agnetas tur att 
välja. 

Det blev en liten Olga.
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Från oss alla på Blomsterfonden till er alla

Tack för 2018. Ha en riktigt God Jul och ett Gott nytt År!
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Nytt ÄldrePower-gym 
på Liseberg
sidan 6

Intervju med Peter Dalle

sidan 8–10

Höga betyg i Social-
styrelsens enkät om äldre-
omsorgen
sidan 12–13

Medlemsförmån -
julkonsertbiljetter med  
Blomsterfondenrabatt
sidan 15

Stöd de äldre - Köp jul-
kort från Blomsterfonden!
sidan 17

Basarlunch på Svalnäs
sidan 18–19

Den andalusiska stunden
sidan 22–23

Tänk jag drömde i natt 
att jag hade en katt

sidan 24–26

ALMA – BLOMSTERFONDENS MEDLEMSTIDNING Nr 4. 2018   TEMANUMMER - Kul i jul

Julaktiviteter på 
Blomsterfonden
sidan 20–21

God Jul & Gott Nytt År!
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Kul i jul

December månad står för dörren med adventsljus, lucia och julgran och allt som hör till.

Julen är för mig en mysig tid tillsammans med familj och vänner men för många andra kan julen vara en 
jobbig månad med extra otrygghet och ensamhet istället. Eller som Nanne Grönvall brukar sjunga i ”Kul i 
Jul”:

Jul, jul, jul, fy fan vad det är kul
Med jul, jul, jul, ja Gud vad det är kul……

Men varför är inte jul kul för alla?
Jo, för att julen är den mest laddade högtiden på året enligt många jag pratat med.
För många kommer julen med ökade krav och förväntningar som ett extra brev på posten.
Det kan jag själv känna igen mig i med barn och familj med önskningar om den perfekta julen där alla är 
glada och nöjda. Men finns den julen ens? Som är helt perfekt för alla?

Vad kan du själv göra för att få en kul jul?

– Våga bjud in vänner eller bjud in dig själv till vänner på en enkel fika eller glögg. Sällskap med andra brukar 
få människor att må bra. 
– Leta upp något av alla de arrangemang som brukar finnas under december i din kommun och anmäl dig. 
– Många kommuner erbjuder möjligheter att hjälpa till som volontär vid evenemang för människor som har 
det svårt på något sätt. Då hjälper du någon annan människa samtidigt som du mår bra av att göra gott för 
andra.

Vad gör Blomsterfonden?

Under december månad har Blomsterfondens olika boenden flera olika aktiviteter för att möjliggöra 
gemenskap och samvaro med varandra. Det är glöggstunder, luciatåg, Alzheimer Café och mycket mer. Även 
anhöriga är varmt välkomna på våra olika tillställningar som anordnas. Håll utsikt på våra boenden, hemsida 
www.blomsterfonden.se och i våra månatliga nyhetsmejl för mer information.

Just nu pågår vår insamlingskampanj ”ÄldreSupport”, som erbjuder stöd och råd för äldre och anhöriga. 
Vill du bidra så vi kan hjälpa fler? Stöd med en gåva till ÄldreSupport direkt via PG 90 25 30-5 märk med 
”ÄldreSupport” eller SWISHA din gåva direkt till vårt 90-kontonr: 90 25 305 och ange ”ÄldreSupport” i 
meddelanderutan. Läs mer om vår kampanj på sidan 2 eller på vår hemsida www.blomsterfonden.se.

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om vår senaste medlemsresa till Andalusien som var mycket uppskattad 
av deltagarna, läs mer på sidan 22–23. Se även vår artikel om djurens betydelse för att motverka ensamhet på 
sidan 24–26. Läs även den fina julkrönikan på sidan 32 som vår medlem Bill Sund har bidragit med.

 Christel Jansson, Chefredaktör Alma
christel.jansson@blomsterfonden.se
P.S. God Jul och Gott Nytt År vill jag önska alla Almas läsare!

CHRISTELS KRÖNIKA

Christel Jansson

är insamlings- och 
kommunikationschef 
på Blomsterfonden samt 
chefredaktör för Alma.

– Mörkret i november 
påverkar hela min familjs 
vanor. Alla tycker det är 
jobbigt att komma upp när 
väckarklockan ringer på 
morgonen.

Men jag och min yngsta 
dotter har hittat en strategi 
hur vi lättare ska komma 
igång på morgonen.

Vi börjar med en obliga-
torisk god-morgon-kram 
för att därefter tända ljus i 
badrummet och köket samt 
sätta på kaffe och te.

Vårt gemensamma 
morgonfix, bland doft-
ljusen, gör oss oftast på lite 
bättre humör. 

Så när vi väl sitter vid 
frukostbordet har det tunga 
novembermörkret övergått 
till: – Vad mysigt vi har det!

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster fondens medlemstidning. Alma ges 
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i 
Sverige. Redaktionen tar gärna emot material men för behåller sig 
rätten att redigera i insänt material samt att publicera materialet 
elektroniskt. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Kapten Miki Kommunikation AB.

Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm

Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se 
Hemsida: www.blomsterfonden.se

Tryck: Pipeline Nordic AB

Annonser: Kapten Miki Kommunikation AB, 070-516 92 94.
magnus@kaptenmiki.se

Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin 1921, som arbetar för hem och 
vård åt äldre i Storstockholm. Vi erbjuder 
seniorboende, med en omfattande social 
verksamhet som stöd. 

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag har vi över 50 355 medlemmar.

ALMA Styrelseordförande 
Ewa Samuelsson

VD 
Ulf Thörnevik

Plusgiro och bankgiro 
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro 902- 5305.
Blomsterfonden samlar in gåvor till  hem                               
och vård åt äldre. 

Swish: 9025305

Har du frågor om Blomster fonden? 
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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En liten berättelse om Julen

Tomtenissen

Den lilla Nissen sitter under granen och tänker
tänker på Jularna med de andra små Nissarna
Jag tror jag sover över den här Julen tänker Nissen
sover tills den starka vårsolen sticker mig i ögonen
Han bäddar ner sig i halmen i den röda gamla ladan
månen sjunger en vaggvisa som han känner igen
Han sjunger tyst för sig själv så att ingen ska höra
snart sover han sött under en himmel så stjärnklar
Han sover tungt och hör inte att det kommer någon
en hand på hans kind och någon som viskar i örat
- Nisse ligger du här alldeles ensam i ladan
en liten Tomte Nissa lägger sig tätt intill honom
- Jag sover här tillsammans med dig säger hon
och så kramar hon om honom så mjukt och skönt
Nu sjunger hon samma vaggsång som månen
och Nissen ler under sin röda luva
- Sov gott Nisse säger hon, snart är det vår

Gunilla Eddeborn
Medlem/Stockholm

Skicka dina texter per e-post till  alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev till Föreningen Blomster-
fonden, ”Skriv till Alma”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. Texten får inte vara längre än 1000 tecken inklusive 
mellanslag så vi förbehåller oss rätten  att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl. Håll en trevlig 
ton. Inga  personliga påhopp, diskussioner som rör enskilda människor eller uppmanar till brott/bryter mot 
lagen släpps igenom. Samma sak gäller för inlägg av rasistisk eller sexistisk natur.

Skriv till oss!
Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i  Alma, att du debatterar och skriver till oss. Du kan skriva om alla 
relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan handla om Blomsterfonden men lika väl vara allt 
från samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar kring det som är  viktigt för dig och ditt 
liv. Så fatta pennan, skriv nu till oss !

Omslagsbilden föreställer Peter Dalle som skakar 
hand med sin rollfigur Tyko Jonsson i Scalateaterns 
uppsättning av Karl-Bertil Jonsson jul. Per Åhlin 
tecknade och Robert Eldrim fotograferade

Smått & Gott

Det första ÄldrePower-gymmet 
installerades på Liseberg 2012 efter 
nogsamt genomförda förstudier i 
samarbete med Jyväskylä universitet 
och HUR som levererat utrustningen.

Nu har fem nya seniorhus byggts och 
behovet har växt varför ett nytt gym nu 
är på plats med tillhörande dusch- och 
bastuavdelning.

Det gamla gymmet blir kvar för att säkra 
styrka och balans hos dem som bor på 
äldreboendet.

Christel Haglund, ansvarig för Äldre-
Power-konceptet höll i kickoffen, 
berättade om bakgrund och hur allt 
fungerar i praktiken.

De boende gick man ur huset för att vara 
med, redo för att börja träna på allvar.

På bilden överst till vänster provtränar 
Bengt-Olof och Thomas under värdinnan 
Monicas ledning. I mitten äkta paret Ulf 
och Dagny. Nertill, Christel Haglund 
berättar om hur ÄldrePower-konceptet är 
uppbyggt och fungerar.

Nu har Liseberg fått ett nytt 
ÄldrePower-gym

Hej!

Jag undrar över en sak. Alla dessa återkommande aktiviteter 
som ni ordnar för medlemmar. Filmvisningar, seminarier, 
Alzheimercafé och annat. Kostar de inte en faslig massa 
pengar som ni hellre skulle sätta på något annat i 
verksamheten?

Mvh / Karl-Fredrik

Hej Karl-Fredrik!

Tack för din fråga som är viktig att berätta om för med-
lemmar och givare. Vi betalar aldrig någonting för de 
event vi gör med våra samarbetspartners. Det enda 
Blomsterfonden har kostnader för är om vi bjuder på 
förfriskningar och snacks. Den biten går på mellan tio 
och femton kronor per person. Ett Alzheimercafé landar i 
snitt på några hundra kronor i kostnader. Väl investerade 
pengar om man ser till nyttan för boende, medlemmar och 
anhöriga.
Mvh / Christel Jansson - Kommunikations- och 
insamlingschef 
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Kontakten

Vill du träffa någon för sällskap, dela din vardag med eller få någon att prata med? Sätt in en annons under kontakten. Skriv till Blomsterfonden, Alma, Box 110 91, 100 61 
Stockholm eller mejla till alma@blomsterfonden.se. Om du vill svara på en kontaktannons, märker du brevet med avsändarnamnet, ex. ”Totte” . Skicka till Blomsterfonden 
”Kontakten”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. Vi vidarebefordrar då brevet till den det berör. Var noga med märkningen, vi vill inte gärna öppna ditt brev.

Fullsatt hos Blomsterfonden på Seniormässan
Den 2-4 oktober var det dags för den årliga seniormässan i Älvsjö. 

Många besökare kom till vår monter och samtalade med oss om 

vikten av att ”Planera för ett gott Seniorliv samtidigt som du kan göra 
en god sak  för de som är äldre idag”.

I vår monter fördes många livliga diskussioner om hur ett gott seniorliv 

kan se ut. Blomsterfonden hade också en tävling tillsammans med 

vår samarbetspartner ”Reseskaparna” med chansen för besökarna att 

vinna en resa.

Ringvägens höstbasar var som vanligt välbesökt och bjöd på 
mycket gott  för shopping- och fikasugna 

Lugnet före stormen. 

Almas redaktör passade på 

att ta några bilder innan 

södermalmsborna och långväga 

basargäster gnuggat sömnen 

ur ögonen och rusningen och 

trängseln tog fart. 

Nu har Liseberg fått ett nytt 
ÄldrePower-gym

Tidiga fåglar fångar oftast de fetaste maskarna. Glad 

var säkert den som fyndade skeppartröjan i härligt 

mjuk ull (till höger i bild)
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Peter Dalle om livet,  julen och Karl-Ber til  Jonsson

– Jag tycker om att fylla år så 
länge jag klarar mig själv

Alma träffar Peter Dalle, brinnande aktuell på 
många håll och kanter. Som Tyko Jonsson i ”Sagan 
om Karl-Bertil Jonssons julafton” på teaterscenen, 
i rollen som köksmästaren Stickan i ”Vår tid är 
nu” på TV och inte minst som manusförfattare, 
regissör och skådespelare i långfilmskomedin 
”Lyrro – Ut & invandrarna” på bio.

Man kan alltså förstå att det inte var så lätt att hitta en 
intervjutid i Peters kalender. Vi lyckades dock klämma in 
en halvtimma dagen efter premiärfesten på ”Karl-Bertil 
Jonsson”. 

Vårt samtal handlade om äldrelivet, skådespeleriet och 
gled även nödvändigt in på världsproblemen.

Peter, jag vet att du är medlem i Blomsterfonden. Vad var det 
som fick dig att gå med i vår förening?

– Det var en kompis till min tjej som pratade om er och 
er verksamhet. Det lät bra helt enkelt, som om ni har 
kloka idéer med era boendeformer och kringaktiviteter. 
Och rätt vad det är med mitt yrke tar det slut en 
vacker dag och då behöver man ha en hyggligt bra plan 
för resten av livet. Mitt sparkapital är bundet i min 
bostadsrätt och när jag väl flyttar till ett seniorboende 
kan jag sälja den och ha något kvar att leva på. 

Hur ser du på livet som skådespelare nu när du kommit upp 
en bit i ålder?

– Det goda i att vara skådis är att man får jobba med 
människor i alla åldrar. Detta ska jämföras med TV, 
eventbolag och annat där 22 år en genomgående snitt-
ålder, vilket är oerhört tråkigt. På teaterscenen eller 
i filmens värld går det ju inte att rakt av byta ut en 
åttioåring mot en som är tjugo. Och på många sätt blir 
man bara bättre med åren även om ungdomlighet och 
spänst också är tillgångar.

Kvinnor har det definitivt lite knepigare. När de är unga 
får de ständigt ”ung-snygg-tjej”-roller som inte alltid är 
så kul att spela och sedan vid trettiofem blir det ett glapp 
upp till femtio när de får intressanta kvinnogestaltningar 
att jobba med. Riktigt bra manskaraktärer dyker också 
upp först efter att man passerat fyrtio, i synnerhet på 
teatern. Möjligen är det lite bättre ställt med den saken 
på film.

Om vi bortser från yrkeslivet, hur bekväm är du med att 
bli äldre?

– Jag tycker om att fylla år så länge jag klarar av att släpa 
mig till gymmet, tvätta mig själv, gå på toaletten, handla 
min mat och gå ner på Tennstopet och dricka en pilsner. 
Men skulle jag behöva hjälp med allt och inte längre 
kunna röra mig för egen kraft utanför lägenheten, då vill 
jag nog inte vara med längre.

Hur känner du för att spela Tyko Jonsson från Tage 
Danielssons och Per Åhlins klassiska tv-julsaga?

– Det är inte lätt. Att gestalta en tecknad figur som i det 
närmaste är en institution kräver mycket av mig som 
skådespelare men lika mycket av allt som finns omkring. 
Vi har diskuterat en hel del runt detta. Vi försöker inte 
efterlikna figurerna exakt men säger de klassiska replik-
erna som finns i filmen med ungefär samma tonfall som 
på tv och är mycket noga med att de blir rätt. 
Föreställningen är dock mycket mer än så. Henrik 
Dorsin har skrivit utvikningar, kommentarer till 
tidsandan och jättefina sångtexter till nykomponerad 
musik av Carl Bagge. Vi har två uppgifter i den här 
uppsättningen, man kan säga att vi är musikalartister 
som går in i de kända replikerna och gör något väldigt 
fint av det hela.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag

Text: Christel Jansson Foto: Robert Eldrim
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Vinn två biljetter till Sagan om 
Karl-Bertil Jonssons julafton 
på Scalateatern i Stockholm 
den 5 januari kl. 19.00.

Mejla till alma@blomsterfonden.se eller 
skriv till Blomsterfonden, Box 110 91, 
100 61 Stockholm

Märk ditt medelande med ”Det var 
förbanne mig det finaste jag hört” och 
bifoga dina kontaktuppgifter.

Gör det före den 19 december!
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Peter Dalle om livet, julen och 
Karl-Bertil Jonsson

Sedan när jag fick barn blev julen en mycket fin högtid. Men det 
är också en helg som skapar en väldig massa problem, inte minst 
idag med alla olika typer av familjebildningar. Man förväntas 
vara lojal mot alla, vilket föder både skuld och måsten. Och 
varje år slås nya köprekord vilket jag tycker är märkligt. Men jag 
tycker om att klä granen och köpa blommor.

Vad det gäller mat är du lite av en motpol till kökschefen ”Stickan” 
som du spelar i ”Vår tid är nu” på public service-tv, eller hur?

Det har varit lustfyllt att spela ”Stickan”. Han är en man som 
gått rätt ut i vardagsrummen till tv-soffan. Det kommer fram 
människor på tunnelbanan och i butiker som säger ”ååå vad 
roligt”. Till alla oss som spelar i den serien. Det är skojigt att 
vara med i något som är så bra. Vi har väldigt bra manus som är 
huvudorsaken varför detta blivit en sådan framgång. Det enda 
negativa för min egen del är att den spelats in i Göteborg vilket 
medfört många hotellnätter hemifrån under ett och ett halvt år.

Det är en serie som går hem hos både unga och gamla, vad tror du 
det beror på?

– Den är tydlig med manligt och kvinnligt. Fattiga och rika. Bra 
kostym. En timme utan reklam. Inte crime (vi är nog trötta på 
att leta efter någon galning som styckat en kvinna i 73 delar).
Man känner tillhörighet med karaktärerna: Lite kärleksbekym-
mer, familjeproblem, knepigt på jobbet, allt sådant som var och 
en utsätts för i livet.

Tittarsiffrorna gör nog att SVT ser en fortsättning, vilket jag 
kan tycka är lite fantasilöst och tråkigt. Det finns så många fler 
bra idéer och berättelser att släppa fram om man ser till vad vi 
har för författare i det här landet. Problemet ligger i att det finns 
för få som kan läsa och bedöma kvaliteten i ett manus. Tidigare 
var detta ett jobb för kreatörer medan ansvaret i dag ligger hos 
producenter och distributörer som tar det säkra före det osäkra 
och gör som andra gjort.

Ett manus är ingen slutprodukt utan mer som ett recept för 
en riktigt duktig kock att läsa och utvärdera. Ingen i restaurang-
branschen skulle med fullt förtroende överlämna den uppgiften 
till servitören.

Ni hade premiärfest igår, hur känns det idag, blev det som ni 
hade hoppats?

– Jag har faktiskt aldrig varit med om liknande publikreaktioner 
tidigare fast jag jobbat så länge. Det är otroligt vad folk tycker 
om den här sagan. Men så är den så bra också, underbart varm, 
så söt och så salt. 

Och får jag vara lite filosofisk så tycker jag den sammanfattar 
världens problem på ett bra sätt och erbjuder en enkel lösning 
på dem. En procent av jordens befolkning äger lika mycket som 
resten av mänskligheten tillsammans. Girigheten kommer att ta 
kål på den här planeten, ingen av de rika kommer att dela med 
sig. Även när den sista fisken är uppdragen och den sista gnuttan 
luft är förbrukad kommer man att hålla hårt i det man anser sig 
äga och ha rätt till.

Karl-Bertil har en rar lösning som många förstår men som inte 
är genomförbar i praktiken. Den skapar lugn och hoppfullhet 
hos oss. Vi vill ju så gärna att det goda ska segra.

Nu när du lever med Karl-Bertil Jonsson i sinnet kanske du har något 
bra tips på hur man kan göra gott i jul?

– Det är svårt. Den tillhörighet som vi behöver finns inte i sam-
hället idag. Backar man till upplysningstiden då man övergav 
Gud och människan skulle tänka själv, via industrialismen och 
arbetarrörelsen som någonstans under sextiotalet gick förlorad 
i en odefinierbar medelklass så slutar det i att vi inte har något 
att tro på längre. Vi är hänvisade till sociala medier och blir trots 
tusen glada vänner på facebook lämnade åt ensamheten.

Alla sammanhang där man tillhör en grupp får stor betydelse. 
Jag tror till exempel inte att me too-rörelsen är sprungen ur ett 
raseri lika mycket som ur ett starkt behov av tillhörighet. 

Att vara god och bjuda in fattiga och hemlösa till sitt eget hem är 
naturligtvis jättebra men det finns en gräns även för detta vilket 
inte betyder att man är vare sig konstig eller ogin. Vi är nog 
beroende av våra nära och kära i första hand och vi har alla våra 
fel och brister. Man får inse att man är som man är, som Tage 
Danielsson brukade säga.

Hur såg dina egna barndomsjular ut?

– Jag kommer ihåg att det alltid var väldigt mycket mat, vilket 
jag inte alls tagit med mig vidare i livet. Jag kan äta precis vad 
som helst på julaftonen bara det är gott, det behöver inte vara 
skinka eller köttbullar. Väldigt många dopparedagar har jag 
befunnit mig på hotellrum utomlands.

Vanna Rosenberg, 
Henrik Lundqvist, 
Peter Dalle och 
Henrik Dorsin från 
uppsättningen på 
Scalateatern.
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FRÅGA JURISTEN

Ida Danielsson från Beckman  Juridik svarar på dina frågor. Har du något du går och funderar 
över skriv till oss på Alma. Märk ditt brev med ” Fråga juristen”.  Vår e-postadress och postadress 
hittar du i redaktionsrutan.

Vad gäller när man är ensamstående?

Har man barn ärver ens barn. Finns inga barn, barnbarn, 
eller barnbarnsbarn ärver föräldrarna, finns inte föräldrar 
ärver syskon, syskonbarn och syskonbarnbarn. Finns det inte 
närmare släktingar än kusiner och man inte har upprättat 
ett testamente ärver Allmänna arvsfonden. Fler och fler 
väljer därför istället att testamentera delar eller hela sitt arv 
till hjälporganisationer. Många av alla ideella hjälpinsatser 
finansieras av just testamentsgåvor.

Vad gäller när man är sambos?

Är man sambos är det viktigt att man skriver ett testamente. 
Sambos har ingen arvsrätt mellan varandra. Det betyder att 
det inte spelar någon roll hur länge man varit sambos eller hur 
många barn man har tillsammans, man ärver inte varandra 
förrän det finns ett testamente som säger att man gör det. Det 
är extra viktigt att skriva ett testamente om man är sambos och 
har barn, särskilt om barnen är under 18 år, detta för att trygga 
den efterlevande sambon och för att inte barnet ska ärva och 
tillgångarna blir låsta hos överförmyndarnämnden. 

Vad gäller när man är gift?

Det är inte självklart att man som gift ärver varandra. Har 
man gemensamma barn måste de vänta med att få ut sitt 
arv till efter båda makarna går bort, vilket går att ändra 
genom testamente. När det däremot finns barn som inte 
är gemensamma har de rätt att få ut sitt arv på en gång. 
Storleken på arvet till barn som inte är gemensamma kan 
begränsas genom ett testamente till endast laglotten. 
Är man gifta men inte har barn och inte har skrivit testamente 
ärver man varandra med fri förfoganderätt, detta gäller även 
den enskilda egendomen. Ett problem som makar ofta inte 
tänker på är efterarvsrätten. Se exempel nedan. 
Vid den först avlidnes frånfälle ärver den efterlevande all 
egendom. När den efterlevande avlider kommer den först 
avlidnes släktingar tillbaka och ärver sin tidigare avlidna 
släktnings andel i dödsboet. 

Exempel: Gunborg och Börje gifte sig som unga år 1967. År 
1973 avlider Börje hastigt och efterlämnar sig makan Gunborg, 
mamma Stina, tre helsyskon och fyra halvsyskon. Eftersom 
Gunborg och Börje var gifta ärver Gunborg all Börjes egendom, 
mamma Stina och syskonen är Börjes efterarvsvingar. År 2018 
avlider Gunborg, 45 år efter Börje avled. Gunborg har inte haft 
någon kontakt med Börjes familj efter att Börje avled och hade 

Med vänliga hälsningar
Ida Danielsson - Jur.kand.       ida.danielsson@afbeckman.com

ingen tanke på att de skulle ärva henne när hon gick bort. 
Gunborg efterlämnar vid sitt frånfälle två barn som inte var 
gemensamma med Börje.

Nu ska arvet efter Gunborg delas. Börjes mamma Stina 
och Börjes alla syskon är avlidna och i deras ställe träder 
syskonbarn och syskonbarnbarn. Vi hittar totalt tolv 
syskonbarn och fyra syskonbarnbarn till Börje.  

Gunborg efterlämnar sig en villa som hon köpte strax efter 
Börje gick bort, den är idag värd sex miljoner. På banken 
har Gunborg runt 100 000 kr. Hälften av det Gunborg äger 
ska tillfalla Börjes syskonbarn och syskonbarnbarn och 
resterande hälft ska tillfalla Gunborgs barn. Det betyder att 
Börjes släktingar som kanske inte har någon aning om vem 
Börje var nu kommer att ärva flera miljoner. Detta på grund 
av att Gunborg och Börje aldrig skrev något testamente. 

Varför ska du skriva testamente?

Genom att ha skrivit ett testamente ser du till att dina 
tillgångar hamnar där du vill ha dem, att de som du vill ska 
ärva också ärver. Har du skrivit ett testamente kan det också 
underlätta för dina anhöriga eftersom arv och pengar ofta 
ger upphov till konflikter. Genom ett testamente minskar 
du den risken. Det är viktigt att du är tydlig i ditt testamente 
om hur du tänker eftersom den dagen som testamentet 
aktualiseras kan man inte fråga dig om det uppstår en 
tolkningsfråga. 

Tänk på att förvara ditt testamente på en säker plats, men 
också på en plats där man kan hitta ditt testamente. Hos 
en auktoriserad begravningsbyrå kan du lämna in ditt 
testamente för bevakning. Begravningsbyrån bevakar då ditt 
testamente och ser till att testamentet kommer arvtagarna 
till kännedom när du gått bort. 

Behöver jag skriva testamente?

Vanna Rosenberg, 
Henrik Lundqvist, 
Peter Dalle och 
Henrik Dorsin från 
uppsättningen på 
Scalateatern.

Beckman Juridiks erbjudande på dokumentförvaring 
till Blomsterfondens medlemmar. Upp till tio doku-
ment -  som testamente, framtidsfullmakt, äkten-
skapsförord osv. för 500 kronor (livstidsförvaring)
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Almas redaktör lyckas med stor möda och viss uthållighet haffa Blomsterfondens 
vård- och omsorgschef, Christel Haglund, mitt i språnget med en kaffekopp i ena 
handen, pennan i den andra och mobilen upptryckt mellan axeln och örat, för att 
få ur henne några kommentarer till Socialstyrelsens stora brukarenkät ”Vad tycker 
du om äldreomsorgen?”.

– Blomsterfondens siffror är ju alldeles lysande, hur kommer det sig att ni lyckas 
med det?

– Mal man ner det hela så handlar det i botten om att vi har precis så lysande 
personal som siffrorna antyder. Duktiga människor söker sig till Blomsterfonden. 
Härliga kvinnor och män som lägger ner sin själ i jobbet och ger kontinuitet och 
trygghet till våra kunder. 

Ser man på korttidssjukskrivningarna för våra anställda som ligger på 2,4 %, när 
rikssnittet inom äldreomsorgen ligger betydligt högre, förstår man att i de siffrorna 
ligger mycket omsorg om de äldre, lojalitet till arbetskamraterna och en rejäl dos 
arbetstrivsel.

Vår roll inom ledningen är att skapa så goda förutsättningar som möjligt i alla led 
men också att ha ett stort öra mot marken. Vårt förbättringsarbete tar ständigt 
avstamp från synpunkter, klagomål och idéer från kunder och deras anhöriga.

Våra äldrekunskapsavdelningar utbildar personalen varje dag och håller ribban 
högt medan handledare i etik och bemötande arbetar med våra vårdteam runt 
om i verksamheten enligt en humanistisk värdegrund. 

Vi arbetar mycket med att skapa måltidssituationer som innehåller mer än själva 
maten - vackra dukningar, gemenskap och trivsel. Allt görs i samarbete med kockar 
och kreativa personer hos vår matleverantör Svea.

Vi förnyar och utvecklar ständigt våra aktiviteter för att ge fler möjligheter till social 
samvaro i vardagen på våra boenden: Kaffestunder, musikunderhållning, utflykter, 
utställningar, taktil stimulans, hobbyverksamhet och promenader. Aktiviteter som 
kan utövas både ensamt och i grupp.

Vi är även ett viktigt stöd för anhöriga genom vår ÄldreSupport-tjänst. 

Blomsterfonden får genomgående mycket höga betyg när 
Socialstyrelsen granskar hemtjänst och äldreboende

– Vi har firat våra betyg med kunder och 
personal runt om på avdelningarna. Vi känner 
stor glädje och stolthet över att få det här kvittot 
på att vårt arbete uppskattas. 
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Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med den hemtjänst du har? 

Blomsterfonden i Stockholms stad

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med den hemtjänst du har? 
Blomsterfonden i Danderyd

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? 

Blomsterfonden Tallgården/Lärkträdet

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? 

Blomsterfonden Liseberg

Hur nöjd eller missnöjd 
är du sammantaget med 

ditt äldreboende? 
Blomsterfonden Svalnäs

Källa: Socialstyrelsen. Vad tycker du om äldreomsorgen? 2018.
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Vad är Blomsterfonden? 

Hit ringer eller mejlar du 
angående allmänna frågor 

om Blomsterfonden, ditt medlem-
skap och förmåner:

08-555 94 751
medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Hit ringer eller mejlar du 
angående frågor som rör våra 

olika seniorboenden och 
uthyrning av lägenheter:

08-555 94 527
uthyrning@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–11.00

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt 
äldre i Storstockholm. Vi har idag 50 335 medlemmar runt om i Sverige 
inklusive ett par hundra utomlands.
Vi erbjuder hem och vård åt äldre på trygg ideell grund genom våra fem 
seniorboenden med värdinnor, vår hemtjänstverksamhet i våra fastigheter 

Nu kan du swisha din gåva direkt till 
Blomsterfondens 90-konto: 9025305

M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o m  •  M e d l e m s i n f o r m a t i o n  •  M e d l e m s i n f o r m

Anmäl din nya e-postadress till oss när du byter:
Tänk på att anmäla din nya e-postadress till oss om du byter adress. Vi skickar mycket information till våra medlemmar via e-post rörande 
vad som är på gång i föreningen samt olika medlemserbjudande som bokö, seminarier, nyhetsbrev mm. 

Lättast anmäler du din e-postadress till medlem@blomsterfonden.se eller via 08-555 94 751

Medlemstidningen Alma samt 
vårt nyhetsbrev förmedlar 
nyheter och information om 
föreningens verksamhet

Blomsterfondens tanke vilar på stark ideell värdegrund och föreningens sociala verksamhet 
finansieras genom insamlade gåvor och medlemsavgifter

Vill du beställa en minnes-
eller grattishyllning?

Gå in på  www.blomsterfonden.se. 

Där kan du se vilka varianter som finns, 

vilka motiv som pryder korten och vad 

det kostar.

VÄLKOMMEN!

Föredrar du att läsa Alma digitalt?
Kontakta oss så slutar vi skicka ut den till 

din brevlåda. Skicka mejl till:

08-555 94 751

Du kan också ringa måndag–fredag: 
09.00–16.00.

Medlemstidningen Alma kommer 
i din brevlåda fyra gånger om 
året. Som medlem får du ta del 
av de medlemserbjudanden som 
föreningen erbjuder. Vi skickar 
också ut nyhetsbrev via e-post en 
gång i månaden. 

samt tre äldreboenden. Den sociala hjälpverksamheten finansieras 
med hjälp av gåvor och donationer till vårt 90-konto (BG 902-5305), 
Swish:9025305.
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Beth skrev en bok om sin älskade faster  Sidorna 8–12

En tidning för och om människorna i Blomsterfonden N r  3 •  S eptember 2018

Temanummer: 
Generationer

Brita - 
Den sprudlande damen på Svalnäs

Blomsterfonden förr och nu

ALMA i Almedalen

Stilla dagar och fest - ÄldreKollo

ALMA

  Sidorna 20–22

  Sidorna 24–25

  Sidan 32

Alma3-2018.indd   1 2018-09-12   14.14

medlem@blomsterfonden.se

Aressändring
Har du flyttat? Vi har gjort det enklare för dig. Om du gjort en adressändring behöver du INTE MEDDELA din nya adress till Blomster-
fonden. Vi får den per automatik från skatteverket. Obs! gäller endast alla medlemmar som är skrivna i Sverige. 
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Anmäl din nya e-postadress till oss när du byter:

Obetald medlemsavgift 2018

Absolut sista chansen att betala din medlemsavgift för 2018 är 
den 31/12 2018 för att behålla ditt medlems- och ködatum. Per 
den 2/1 2019 ändras alla med obetalda medlemsavgifter om till 

utträdd medlem.

Medlemsavgift 2019

Avgiften är 300 kr för enskilt medlemskap och 450 kr för 
familjemedlemskap.

Även för 2019 har du möjlighet att ”runda uppåt” på din 
medlemsavgift till förmån för vår sociala verksamhet. Dessa gåvor 
möjliggör att vi kan fortsätta att erbjuda extra stöd och trygghet 

på våra boenden. Stort tack på förhand!

Box 114, 182 05 Djursholm

Medlem 2017

Lilja-Viol Vildbuske

Ogräsgränd 22A

384 30 Blomstermåla

Sverige

Medlem 2019

JANNE SCHAFFER & LASSE ÅBERG
Hej alla blomsterfondare, ni har fortfarande chansen att gå på konsert i jul till rabatterat pris!

350:-

Gäller endast för medlemmar och enbart till föreställningen kl.19.00. Köp via biljettkiosken.se 
https://www.biljettkiosken.se/event/181215-janneschaffer-julstamning.

Använd värdekod för Blomsterfonden: JANNESJUL19

plus förköp

Julstämning
JANNE SCHAFFER & LASSE ÅBERG

Peter Ljung och Riltons vänner samt Scandinavian Strings 

Musik: 
Eget, J:son Lindh, Gärdestad och klassiska julsånger.

GUSTAV VASA KYRKA, ODENPLAN
15/12 kl 15.00 och kl 19.00

Biljetter: biljettkiosken.se, 420:- plus förköp

Hundratrettio blomsterfondare har redan köpt biljetter till 

15.00-föreställningen. Nu finns en del platser kvar till 19.00-konserten.

Under kvällen utdelas även årets J:son-stipendie ut till pianisten och 

kompositören Joel Lyssarides. 

Juryns motivering lyder: ”J:son-stipendiet 2018 går till en musiker och 

kompositör som med en briljant hantering av sitt instrument, och i raffinerat 

samspel med sina medmusikanter, tar oss med i en virvlande crossover 

genom samtidens musiklandskap.

Björn J:son Lindh var en briljant flöjtist och pianist och en mycket uppskattad 

kompositör med låtar som ”Brusa högre lilla å” och ”Härifrån till evigheten”. 

Joel Lyssarides vid sin  flygel

Medlemsavgiften 2019 kommer i mitten av januari
Snart är det dags att betala den årliga medlemsavgiften. I mitten av januari månad kommer 
vår årliga medlemsavi att ramla ned i era brevlådor. Då vi får många frågor inför vår medlems-
avisering kommer här lite tips och hålltider att tänka på:

Betalning av din medlemsavgift 2019

1. Medlemsavi för 2019 kommer ut under mitten av januari 2019.

2. Betala först efter att du har fått din medlemsavi.

3. Ange rätt referens nr (OCR) vid betalning.

4. Betala till angivet Bankgiro 902-5305

5. Rundar du uppåt din medlemsavgift anger du din medlems-

avgift + din ”Runda uppåt gåva” = totalt belopp. Exempel: 300 kr + 

200 kr gåva = 500 kr betalning

6. Medlems inbetalningar som betalas in utöver ordinarie 

medlemsavgift per år (överbetalningar på samma referens nr.) 

registreras som en gåva på din personbild.

7. Sista betaldag för medlemsavgift 2019 är den 28 februari 2019.

Stort tack för att du stödjer Blomsterfondens verksamhet för äldre med ditt medlemskap!
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Blomsterfonden har ett kontinuerligt samarbete med företag och organisationer som kommer våra medlemmar till nytta. 

På det här uppslaget kan du se vilka som är aktuella just nu. När du ringer till våra samarbetspartners för bokning, information eller annat, 
var noga med att uppge att du är medlem i Blomsterfonden. 

När du stödjer ett av dessa företag hjälper du också Blomsterfonden i vårt arbete för hem och vård åt äldre. Tack för din omtanke!

Vi arbetar ständigt med att knyta till oss nya partners. Är du och ditt företag eller organisation intresserade, ta kontakt med vår kommu-
nikationschef Christel Jansson på christel.jansson@blomsterfonden.se.

Beckman Juridik kan hjälpa dig med all juridik 
kring ett dödsbo och andra frågeställningar 
inom familjerätt, avtalsrätt, fastighetsrätt och 
skatterätt. Det är aldrig fel att planera.

Ring 08-640 48 40 för tidsbokning och info.

Juridisk hjälp
Vi är resespecialister framförallt med de forna 
öststaterna som arbetsfält, men arrangerar 
gruppresor även till andra delar av världen.  
Ring oss om vilka resmål som är aktuella för 
Blomsterfondens medlemmar och vilka andra 
rabatter du kan få del av.

Ring 08-441 71 90 för information om 
aktuella resmål. Gå också in på www.cetravel.se

Innehållsrika resor

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

Reseskaparna specialiserar sig på innehålls-
rika resor för seniorer. Både längre vistelser 
och kortare upplevelseresor. Reseskaparna 
har lång erfarenhet av det som krävs för en 
trygg, bekväm och inte minst spännande 
reseupplevelse.

Ring o8-94 40 40 för bokning och information.
Gå också in på www.reseskaparna.se

Seniorresor
När en person skänker pengar till välgörenhet 
med mobilen har det hittills försvunnit upp 
till 10 procent i avgifter innan gåvan kommit 
in på organisationens mottagarkonto. 
Genom Allainsamlingar.se är mobilgåvor helt 
avgiftsfria och varenda krona går direkt in 
på välgörenhetsorganisationernas insam-
lingskonto. Inga mellanhänder. Inga trans-
aktionsavgifter. Inga avgifter.

Gå in på www.allainsamlingar.se 
och läs mer om hur du ska göra 

Gör gott!

ALLAINSAMLINGAR.SE

Alla som fyllt 55 år kan bli medlemmar och 
får då ta del av samtliga exklusiva förmåner 
som presenteras varje vecka. Erbjudanden, 
specialrabatter och annat som gör att du kan 
spara stora pengar på dina inköp.

Gå in på www.seniordeal.se 
och läs mer om hur du ska göra 

Exklusiva förmåner

UTNYTTJA

DINA
MEDLEMS-
FÖRMÅNER

Namn:         Personnummer:

Adress:         Postadress:

Telefon:        E-post:

Planera ditt seniorliv och gör samtidigt något gott. Bli 
medlem nu och få del av Blomsterfondens alla förmåner:

Medsökande:        Personnummer:

Fyll i och klipp ur talongen, lägg den i ett kuvert och skicka till: Blomsterfonden “Medlem”, Box 110 91, 100 61 Stockholm. 

Du kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se

Köp julkorten från Blomsterfonden så är du med 
och stödjer vårt arbete för hem och vård åt äldre!

Överskottet går till Blomsterfondens sociala verksamheten
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Postort

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Beställ julkort via e-post till medlem@blomsterfonden.se. Ange namn, adress, postnummer och postort. Du kan också 
klippa ut och fylla i talongen, lägga den i ett kuvert och skicka till: Medlemsservice, Box 110 91, 100 61 Stockholm.

Antal  Förpackning med 3 st av varje motiv, 6 st - Pris: 60 kr per förpackning

Antal  Förpackning med 6 st av varje motiv, 12 st - Pris: 100 kr per förpackning

Du kan också välja enbart det ena eller det andra kortet i förpackning om 6 eller 12 stycken. Kryssa för vilket:

Kom ihåg att beställa i god tid så att dina kort hinner iväg i tid innan jul. Sista beställningsdag 14 december. Sista dag att posta sitt kort 
är den19 december enligt Post Nord. Kostnad för porto tillkommer. Faktura med inbetalningskort bifogas i försändelsen.

Efternamn

1 2

Köp julkorten från Blomsterfonden så är du med 
och stödjer vårt arbete för hem och vård åt äldre!

Blomsterfonden tackar för ditt stöd! Överskottet på julkortsförsäljningen går direkt till vårt 90-konto 
och vår sociala verksamhet för äldre

1

Överskottet går till Blomsterfondens sociala verksamheten

God Jul & Gott Nytt År!

2

Kortet ovan är målat av illustratör Fanny Schultz. Gå gärna in på hennes 
hemsida: www.fannyschultz.com
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Intresseföreningarnas basarverksamhet 
står för glädje och gemenskap och ger 

pengar till ytterligare aktiviteter
Almas reporter är snyltgäst på årets basarlunch på Svalnäs och träffar alla som på något sätt varit med och jobbat i basar-
organisationen. Arbetet är en ständigt pågående process som kräver logistik, lagerutrymmen, marknadsföring, muskelstyrka och 
tankekraft. Alla jobbar hårt, både hyresgäster och värdinnor. 

Blomsterfondens vård och omsorgschef Christel Haglund och värdinnorna Marlen Wedin och Angelika Stier Norén, dukar och 
blomsterdekorerar långbordet till en riktig festlunch. Menyn består av en läcker sallad som starter, lax till huvudrätt och tårta med 
kaffe till dessert.

Efter ett kort hälsningstal av Christel Haglund hugger de drygt trettio närvarande in på maten med god aptit. Här handlar det 
dock inte om att låta maten tysta munnen, tvärtom är lunchen en del av hela den komma-tillsammans-tanke som basararbetet 
bygger på. Glädje, kamratskap, gemensamma sammanhang, mål och mening.

Basarerna runt om på Blomsterfonden spelar också en ekonomisk roll, inkomsterna är avsevärda. Nettot delas rakt av mellan 
intresseföreningen på respektive ställe och Blomsterfonden. Båda delarna satsas på varsitt håll på nya sociala aktiviteter och 
arrangemang för de boende.

När Christel Haglund till slut tackar för den fina lunchstunden och redovisar aktuella inkomstsiffror är applåderna hjärtliga efter 
varje produktsegment. Det ligger nog ett litet tävlingsmoment i detta också.

Basarlunch på Svalnäs
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Marie Louise Söderhielm,
intresseföreningens övergripande kassör, 
mångårig medlem av styrelsen, bland 
annat som ordförande.

– Det är mycket jobb, en hel del att hålla 
reda på. Pengar in och pengar ut, inte 
ett kvitto får förkomma. Våra revisorer är 
kvalificerade och ställer höga krav.

Gunnel Andersson, 

före detta textillärare, ansvarig för linne/
syrummet och vävstugan.

– Värdinnorna tar emot saker under hela 
året, som boende och anhöriga vill skänka 
till oss. Vi har även en speciell inlämningsdag 
till själva basaren. Sedan sorterar vi och 
möblerar om till försäljningsställe.

Sylvie Ladin,
basar för möbler och tyngre 
inredningsdetaljer.

– Vi tar emot och säljer året om. När 
lägenheter töms ringer boende eller 
anhöriga till oss. Det är slitigt och tungt, 
vi har inte så många starka och krya män 
som orkar bära och lyfta till hjälp. Men det 
är väldigt roligt också, vi kommer ihop och 
har gemenskap och mål att jobba mot. Och 
själva basaren är naturligtvis årets stora 
evenemang.

Lillan Sjöberg,
basarcafékassör under många år.

– Numera är det swish som gäller för många 
när de betalar. Ibland ställer det till det när 
mobiltäckningen är dålig. Men basaren är 
välkänd, man köar i trappan och springer in 
när dörrarna öppnas. Det är roligt.
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Ingen ska behöva sitta ensam under långhelgerna 

Julen på Blomsterfonden är fylld med 
sammanförande aktiviteter

Även om man har många i sin närhet kan man vara väldigt 
ensam när man stänger dörren om sig till sitt hem.

Framförallt under årets storhelger, mest i juletider, behöver vi 
alla någon som vill oss väl, skänker oss en tanke och ger oss 
lite värme och gemenskap. På samma sätt som vi vill göra det 
för andra.

Vi på Blomsterfonden gör vårt bästa för att skapa förutsätt-
ningar för möten, gemenskap och sammanhang när livet 
känns lite mörkt och långsamt.

Glögg- och pepparkaksstunderna är många och trevliga på alla våra boenden. Ofta 
ackompanjerade av stämningshöjande julmelodier från förr.

På Ringvägen är både granen och tomtarna klädda efter alla 
konstens regler när julen bankar på dörren: Ho, ho finns det några 
snälla barn här?

På Lisebergs äldreboende besöker man traditionsenligt Brännkyrka 
kyrka för lite andlig spis i juletider.

Vår palett för att färga helgerna i lite ljusare färger är 
omfattande. Tillsammans med intresseföreningar och 
samarbetspartners målar vi för fullt hela december månad 
ända fram till Tjugonda Knut, mycket händer, utbudet är 
stort på våra senior- och äldreboenden under den här 
tiden.

Samtidigt aktiverar vi vår ÄldreJour-telefon som sedan 
ständigt står redo att ta emot samtal från ensamma äldre 
för en stunds prat, sällskap, kanske tröst och trygghet för 
stunden.
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I god tid innan jul ordnas 
avsmakningsmenyer och provdukningar 
med testgrupper för att julmiddagen 
ska bli så lyckad som möjligt för alla när 
dopparedagen väl är här.

En återkommande rolig aktivitet är tävlingen i vem som 
bygger det finaste pepparkakshuset. Varianterna är många 
och kreativiteten uppnår oanade höjder.

Ljusets drottning och alla hennes tärnor lussar på Svalnäs i 
stora salongen.

Granarna kläs vackra på alla våra anläggningar och doften av julkryddor, glögg och 
pepparkakor följer oss från advent och in i det nya året.

Personalen på Liseberg gör sig klar för tåg 
och luciasång på avdelningarna.
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Den 21 oktober bar det av på medlemsresa till Andalusien och 
Fuengirola i samarbete med Reseskaparna. 

Med på resan var glada medlemmar och några hyresgäster från 
Ringvägen, Körsbärsvägen och Svalnäs samt Blomsterfondens 
representant och stödperson Christel Jansson (Chefredaktör för 
Alma). På plats i Spanien fanns även den duktiga guiden Monica. 

Vi bodde på Hotel El Puerto med promenadavstånd till centrala 
Fuengirola. 

Resan innehöll många aktviteter, bland annat en trevlig 
välkomstmiddag, promenadrundtur i området, utflykt till Mijas 
Pueblo och avskedsmiddag sista kvällen. 

En av höjdpunkterna för många resenärer var dock dagsut-
flykten till byn Alfarnatejo i Malaga-bergen där vi besökte 
en lokal olivoljeproducent och åt ”hemma-hos-lunch” i olika 
smågrupper hos de lokala byborna.

Överlag var deltagarna väldigt nöjda och samtliga som svarade 
på vår utvärdering önskar att vi fortsätter med att arrangera 
medlemsresor. Speciellt lyftes fram att Blomsterfondens resor är 
mycket bra organiserade och trygga, speciellt för de äldre som 
inte åker i sällskap av någon vän. Resorna anses också vara bra 
tillfällen att träffa andra människor och få nya vänner. 

Alla resenärer som svarade på utvärderingsenkäten önskade att 
Blomsterfonden fortsätter att ha med en stödperson på resan 
som kan ge extra trygghet för de resenärer som åker ensamma. 

Medlemsresa till solen
Den andalusiska stunden
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Liv Jarness

– Att resa med Blomsterfonden är underbart. 
Man får ut så mycket mer än ur en vanlig 
chartergruppresa. Tryggheten i att ha en 
stödperson från föreningen tillgänglig när 
man behöver det är toppen. 

Christel, som var med oss den här gången, 
förde över Blomsterfondens hela sätt 
att arbeta och tänka på resan. Hon är 
sjuksköterska i grunden och kan våra behov. 
Vi är äldre och man behöver förstå när det 
ska gasas och när man ska stå på bromsen. 
Vad vi orkar med och vad vi inte klarar 
längre.

Vår utflykt upp i bergen hade vi inte 
kunnat göra utan kunniga människor som 
stöd. Allt var välplanerat och logistiken 
fungerade. Det var en härlig dag med 
besök hos olivodlare och lunch hemma hos 
byafamiljer. 

Jag har rest mycket i mitt liv och vill 
inte sluta för att jag blivit äldre. Här ger 
Blomsterfonden ett stort mervärde till oss 
boende och övriga medlemmar.

Roland Rasmussen

– Det var en lyckad resa till ett vackert 
resmål, både min fru och jag fick 
ut vad vi förväntade oss av den. Vi 
har varit med tidigare och vet att 
Christel, från Blomsterfonden, är 
en stor tillgång; trevlig, hjälpsam, 
full av humor, har alltid ett leende 
på lager. Även Monica, den svenska 
guiden på plats, var väldigt duktig och 
tillmötesgående.

De enda störande momenten var 
smärre ändringar i tidsplanerna, som 
för det mesta berodde på missar i de 
lokala arrangemangen.

Eftersom jag var näst äldst i gruppen 
och har en del problem med benen 
och dålig balans när jag behöver gå 
och stå under längre stunder så tog 
jag med mig min speciella käpp som 
har en utfällbar sittfunktion.

Många var nyfikna på den finurliga lös-
ningen, en käpp som är lätt att stödja sig på 
och lika enkel att fälla ut. Bara att slå sig ner 
och lyssna på guiden medan hon berättar 
och förklarar.

Det finns säkert flera olika företag som säljer 
dylika men min köpte jag från Sakta – safe 
and active. Är du intresserad så gå in på 
www.sakta.se  

 

Min fru och jag är medlemmar i Blomsterfonden 
men har egentligen ingen tanke på att flytta in i en 
seniorlägenhet. Vi vill bo kvar där vi bor.

Vi är med för att stödja och tar gärna del av alla 
aktiviteter och mervärden som erbjuds för oss som är 
med i föreningen. Alla researrangemang är i sig väl 
värda årsavgiften.

 FOTO: Christel Jansson & Per Finström
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När t vå ensamma möts blir  l ivet roligare för båda 

– TÄNK JAG DRÖMDE I NATT 
ATT JAG HADE EN KATT

– Alma fick ett intressant brev skrivet med mycket 
vacker handstil från Marie-Louise Brändström, 
en av Blomsterfondens hyresgäster på Lisebergs 
seniorboende.

Brevet handlade om ensamhet, och sättet att tack-
la problemet med hjälp av en djurkompis.

Ensamheten är kanske en av samhällets allra 
största utmaningar. Det är lätt att tro att ett land 
som Sverige med välutvecklade sociala skyddsnät 
skulle vara befriat från problematiken men så är 
inte fallet. Ensamheten går genom hela samhälls-
kroppen men är starkt överrepresenterad bland de 
äldre varför det är vanligt förekommande med 
oro, sömnlöshet, känslor av hopplöshet och de-
pressiva symtom när man kommit en bit upp i 
åren.

Så här skrev Marie-Louise:

– Som singel i många år vill jag berätta om min 
lösning för att känna sig mindre ensam när man är 
äldre. En av många lösningar.

När jag vid 66,5 år gick i pension köpte jag en 
hundvalp och när jag förra året fick avliva min fina 
kompis Nisse, 12 år, på grund av sjukdom så levde 
jag ensam en tid och kände en större frihet. Men det 
övervägde inte ensamheten och att ingen behövde 
mig.

Av erfarenhet kände jag, snart 80 år, att jag inte 
skulle orka med en valp. Läste på om katter efter-

som jag aldrig ägt en. Förstod snart att även en katt 
kräver mycket omsorg, men det viktigaste för mig 
var att den inte behövde rastas 3–4 gånger om dagen 
i ur och skur, framförallt i vinterhalka.

Jag kontaktade ett katthem för hemlösa djur 
där man på deras hemsida kan se vilka katter 
som finns till salu. Jag fastnade för en ca fyra år 
gammal hankatt upphittad i Älta, därav namnet 
Älgot, omdöpt till Gutten, ibland även Nisse. En 
bondkatt, eller huskatt som man numera säger, fint 
ska det vara. 

För att få bli ägare ställer katthemmet vissa villkor, 
vilket är seriöst och borgar för att djuret får det bra i 
sitt nya hem.

Gutten ser i mina ögon ut som en tiger och betedde 
sig som en sådan den första tiden. Mest beroende på 
att jag inte kunde ”läsa av” en katt.

Nu efter ett år börjar han likna Nisse. Kanske för 
att jag fostrat honom som en hund. Men det finns 
också många skillnader som jag uppskattar. Bland 
annat att det inte alltid är jag som bestämmer vad 
han ska göra eller inte göra.

Min erfarenhet i livet hittills är att umgänget med 
djur passar mig bäst. Villkorslös kärlek.

Är du sugen på att skaffa katt är mitt råd till dig: 
Läs på, tänk till en extra gång, det kan bli ett långt 
förhållande.

Har du frågor om detta får du gärna ringa mig på 
08–744 43 73.

Foto:  Lennart Dannstedt
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När t vå ensamma möts blir  l ivet roligare för båda 

Foto:  Lennart Dannstedt

Mer om mötet mellan äldre och djur på nästa sida 
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TÄNK JAG DRÖMDE I NATT 
ATT JAG HADE EN KATT

Många positiva effekter 
uppstår i mötet mellan 
äldre människor och 
sällskapsdjur 

• Grazyna Drewniak Larsson - Stjärnhov

• Rigmor Malm - Solna

• Helene Ringertz - Djursholm

• Gunni Söderhäll - Stockholm

• Rolf Kjellsson - Hägersten

Det finns en hel del forskning kring positiva effekter av 
möten mellan sällskapsdjur och äldre.

Sällskapsdjur definieras som djur som hålls av människan för 
nöjes skull. Att äldre personer delar sin vardag med djur är 
vanligt över hela världen.

Rapporter säger att ett djur kan utöka den äldres sociala 
nätverk och fungera som en trygg livskamrat. Dessutom 
finns belägg för att djur ökar motivationen till fysisk aktivitet 
och utevistelse och att de även fungerar som stöd och tröst 
vid nedstämdhet. 

Djur är inte värderande, de lyssnar, stödjer, visar empati 
och kommunicerar genom att avläsa och signalera genom 
kroppsspråket. Ansiktsuttryck, kroppsrörelser, rösttoner 
och beröring används som signaler i en ickeverbal kom-
munikation. I kontakten med djur kan människan både ge 
och få kärlek. Djur dömer inte utan är trogna, lojala och finns 
alltid vid personens sida. 

Djur har även en klart positiv inverkan på mattes/husses 
fysiska funktioner. Det har visat sig att djurägare har större 
förutsättningar för återhämtning efter sjukdomar jämfört 
med icke djurägare. 

Grattis alla ni som vann Beth Meurlings bok ”Grön duchesse och vita glacéhandskar” 
i förra numret av Alma. Kolla om ditt namn finns med här nedan!

Du kan också köpa boken hos Adlibris
gå in på https://www.adlibris.com/se/bok/gron-duchesse-och-vita-glacehandskar-9789188635990 

Djur används numera inom vården i terapisyfte där 
avsikten är att förbättra psykiska, fysiska och sociala 
funktioner. 

Frivilligverksamhet finns för äldre som inte längre kan 
ha ett eget sällskapsdjur. Genom regelbundna besök i 
hemmet tar man bort saknaden av att ha ett eget djur. 

De vanligaste sällskapsdjuren för äldre är hundar och katter. 
Kontakten med dessa gör att livskvaliteten höjs samtidigt 
som depressionerna minskar. Man har även konstaterat att 
djur påverkar såväl blodtryck som kolesterolvärden i positiv 
riktning.

Även personer som bär på en demenssjukdom har 
visat sig bli mer aktiva och mindre deprimerade genom 
kontinuerlig kontakt med djur. Det kan bidra till aktiviteter 
och känslan av att vara behövd. Det ökar välbefinnandet 
på många sätt.

Utifrån kunskapen kring sällskapsdjur har man även 
utvecklat mekaniska djur som visat sig fungera mycket väl 
och har positiva hälsoeffekter på personer med till exempel 
Alzheimers sjukdom.
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Vi är samarbetspartner och ordnar resor till Blomsterfondens medlemmar!

Anmäl ditt intresse till Central Europe Travel 
tel 08-441 71 90 ,  mejl: info@cetravel.se  

Vilnius, Litauens huvudstad, grundades 1323 vid sammanflödet av floderna Neris och Vilnia. 

Trots historisk turbulens har Vilnius lyckats behålla och utveckla sin unika karaktär av kulturell mötesplats mellan öst och 
väst. Staden finns sedan 1994 med på UNESCOs världsarvslista vilket har lett till omfattande renoveringar som idag gör 
Vilnius gamla stad till en av de bäst bevarade i hela Europa. 

De arkitektoniska inslagen är främst barock, renässans och gotik. Följ med till Vilnius i Europas mitt där stadens historiska 
kärna är en samling vackra barockhus, inbjudande gränder och färgstarka kyrkor som byggts upp kring lugna innergårdar.

Men Vilnius är inte bara historia. Här finns livliga pubar och barer, romantiska restauranger, vackra parker och trädgårdar. 
Under vår vistelse i Vilnius kommer vi att utforska staden och dess turistattraktioner, besöka museer och lyssna på musik.

 
Fakta: Flygresa med SAS från Stockholm Arlanda Terminal 5

09.04.2019 kl. 08:20 – 10:45  SK 738

12.04.2019 kl. 17:30 – 17:55  SK 739

Boende: Hotel Congress **** 
Vilniaus g. 2, Vilnius 01102, Litauen. Telefon: +370 5 269 1919

Medlemsresa till Vilnius 9 april till 12 april 2019

Det 4-stjärniga Hotel Congress ligger i en 1800-talsbyggnad i 
Vilnius Gamla Stad. Rummen har reglerbar luftkonditionering 
samt minibar, värdeskåp och gratis WiFi. Hotell Congress har 
klassiskt inredda rum med varma nyanser och trädetaljer. Rummen 
har satellit-TV och modernt badrum med hårtork. Personalen i 
24-timmarsreceptionen hjälper dig gärna med bagageförvaring. 
Hotellets eleganta restaurang serverar en varierad frukostbuffé och 
ett brett utbud av europeiska rätter. Här finns även en bar med 
drinkar och snacks. Hotellet ligger på kort promenadavstånd till 
katedralen, slottet och Gediminastornet liksom Gamla Stan som är 
ett mål för resenärer som gillar kyrkor, historia och arkitektur. 

Paketpris:

Per person i dubbelrum 5 995 sek inkl. flygskatt.

Enkelrumstillägg: 995:- sek per person för hela vistelse.

I resan ingår:

• Flygbiljett med SAS t/r från Arlanda inkl. 1 handbagage på max 8 kg +   
  1 incheckad väska på max 23 kg per person 

• Boende i 3 nätter med frukost på Hotell Congress i Vilnius ****

• Transfer t/r från flygplatsen till hotellet 

• Stadsrundtur med svensktalande guide 

• 2 luncher, 1 middag, 1 välkomstdrink

• Tur till Trokai slott 

• Alla transfer under vistelsen i Vilnius

• Alla inträdesavgifter under vistelsen i Vilnius enligt programmet

• Svensktalande guide i Vilnius enligt programmet

Extra program:

• Operabiljetter till ” Don Quixote” fr. 495 sek per person - anmälan görs 
i samband med reseanmälan. 

Resan kräver minst 20 personer, sista anmälningsdag är 14.12.2018 

Anmälningsavgift: 1 500 sek per person skall betalas senast en vecka 
efter anmälningen.

OBS! Stödperson från Blomsterfonden är med på hela resan 
från incheckningen på Arlanda.

Många singelresenärer oroar sig för att äta middag i ensamhet. 
Möjligheter till gemensam middag ordnas av Blomsterfondens 
stödperson de kvällar då sådan inte finns på programmet.

Följ med oss till Baltikums okända pärla

Mer om resan och Vilnius på nästa sida ...



28  Blomsterfonden

Dag 1 - tisdag 09.04.2019 

06.40 Blomsterfondens stödperson möter upp resenärerna på Arlanda.

10.45 Ankomst, transfer till hotellet med svensktalande guide, 
incheckning.

11.30 Välkomstdrink på hotellet.

13.00 Stadsrundtur till fots i Vilnius Gamla Stan ca 3 timmar.

Grand Duke Palace och till  Amber Museum-Gallery. 

Grand Duke Palace är Vilnius stolthet och en påminnelse om när 
Litauen var ett stort och mäktigt land. Vi ser flera kopplingar till Sverige 
genom Johan III och hans bröllop i Vilnius med Katarina Jagellonica på 
1500-talet.

Amber Museum-Gallery (Gintaro Muziejus-Galerija) ligger i Gamla 
Stan och öppnades 1988. Museet visar historien om bärnsten, dess 
användning under alla olika perioder, och morfologin för bärnsten.  
Museet har en unik samling av bärnsten från östersjökusten. I museets 
källare kan man besöka en keramikverkstad från 1400-talet med 
autentisk produktion. Museet anordnar utställningar och säljer även 
smycken av klassisk design.

Fr.16.00 Resterande av dagen fri för egna strövtåg i Vilnius.         

Dag 2 - onsdag 10.04.2019

Frukost på hotellet.

09:00 -13.00 Stadsrundtur i Vilnius med buss och svensktalande guide.

13.00 -14.30 Lunch på trevlig restaurang i Gamla Stan, 2-rätters, kaffe,   
vatten.

Resten av dagen fri för egna strövtåg, shopping.

Dag 3 - torsdag 11.04.2019

Frukost på hotellet.

09:00 Tur till Trokai slott med buss och svensktalande guide. 

12:30 Lunch på en karaimsk restaurang i den karaimska byn. 2-rätters, 
kaffe, vatten.

Ca 15:30 Ankomst till hotellet. 

Karaimerna kom till Trokai år 1397 i sällskap med den litauiske storfursten 
Vytautas den store som var på väg hem efter ett fälttåg på Krim. Männen i 
de 380 inbjudna familjerna skulle tjänstgöra som soldater, vakter, skrivare 
och tolkar vid slottet i Trakai, ett av de viktigaste i landet. De bosatte sig 
där de flesta lokala karaimer fortfarande bor idag.

Trakai ligger några mil väster om Vilnius och var vid 12-1400-talen ett 
centrum för landets furstar. Här byggdes på Vytautas tid en fästning som 
i dag kan liknas vid ett sagoslott. Det är i varje fall en av Litauens största 
och mest populära turistattraktioner. Området är mycket vackert och det 
tidigare starkt befästa slottet ligger på en liten ö mellan tre olika sjöar. För 
att komma dit måste man gå över broar och vindbryggor. 

17.00 Avskedsmiddag, 2-rätters, kaffe, te, vatten på hotellets restaurang.

18.30 Promenad med guiden till Operahuset  i Vilnius (ca 250 meter).  

19.00 Opera föreställning ”Don Quixote” 
av Jules Massenet. – OBS! Extra program.

21.00 Promenad till hotellet med guiden.

Dag 4 - fredag 12.04.2019 

Frukost på hotellet. 

Egen tid.

14:00 Transfer från hotellet till flygplatsen. 

17:30 Avresa med SK 739 till Stockholm.

Välkommen med din anmälan!

Reseprogram Vilnius

Se förgående sida
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B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

B E G R AV N I N G S BY R Å
Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Vår erfarenhet sträcker sig över decennier, dock inte sedan Bellmans tid. 

Vår strävan är att hjälpa dig med alla de frågor och praktiska problem 
som uppkommer vid dödsfall och begravning. 

Vi vet av erfarenhet vad som efterfrågas och därför erbjuder vi:

• En personligt utformad begravning

• Hembesök då ni inte kan besöka oss

• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden

• Gravstenar efter önskemål

Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de 

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente

• Samboavtal

• Gåvobrev

• Bouppteckning 
• Arvsskifte

 

Du hittar oss på telefon 08-644 98 70 och på:

Renstiernas gata 49, Södermalm Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen Terrängvägen 72, Västertorp

  www.beckmanbegravning.se

Stöd de äldre.
Annonsera i Alma!

För mer info mejla alma@blomsterfonden.se

Longstay Teneriffa 
13/12, 22/1 (22 dagar)  Ert pris fr.: 15 450 kr ord. pris fr.: 16 950kr
Vulkanön Teneriffa bjuder på ett varierande landskap och ett subtropiskt klimat. 

1 500 kr rabatt

I alla våra resor ingår: Hotell & flyg, svensktalande reseledare, utfärder och måltider som ger kulinariska upplevelser 
Bokning: 08-94 40 40 info@reseskaparna.se 

Jokkmokks 9/2 (3 dagar) Ert pris: 9 950 kr ord. pris: 10 450 kr
En resa för alla sinnen med besök på  exotiska Norrland med vintermarknaden, ishotellet 
och Helena Läntas sameviste

Nyår i Wien 31/12 (4 dagar)  Ert pris: 12 950 kr ord. pris fr.: 13 450kr
Fira ett kungligt nyår i Wien med nyårsmiddag, klassisk konsert och dans på Kursalon. 

Fira Påsk på Mallorca  
17/4 (8 dagar)  Ert pris: 12 250 kr ord. pris fr.: 12 950kr
Unikt påskfirande och du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca.

Uppge bokningskod

BLOMSTER
vid bokning

ERBJUDANDE TILL BLOMSTERFONDENS MEDLEMMAR
Fler reser på :  www.reseskaparna.se/blomsterfonden

700 kr rabatt

500 kr rabatt 500 kr rabatt

Er upplevelse - Vår Inspiration

Julstämning
JANNE SCHAFFER & LASSE ÅBERG

Peter Ljung och Riltons vänner samt Scandinavian Strings 

Musik: 
Eget, J:son Lindh, Gärdestad och klassiska julsånger.

GUSTAV VASA KYRKA, ODENPLAN
15/12 kl 15.00 och kl 19.00

Biljetter: biljettkiosken.se, 420:- plus förköp

• Cristina Baeza

• Tommy Kjellander

• Eva Kjellander

• Andreas Gasch

• Anita Wikman

Här är alla ni som vann biljetter till  

Julstämning 
med Janne Schaffer och Lasse Åberg. 

Grattis!
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Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur inne håller nio 
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och 
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad 
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 
den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 3/2018
Följande fyra har vunnit lotter à 130 kr, 

Kerstin Bedinger - Johanneshov
G. Sandstedt- Nynäshamn

Birgitta Thormarker- Bromma
Siv Malmin - Lidköping

Grattis!

MedelsvårLätt
Lätt Medelsvår
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Sudoku
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_Korsord

Korsordstävling nr 4/2018: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 4/2018  ska vara oss tillhanda senast den 15 februari 2019. 

Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm.. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.
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POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 110 91, 100 61 Stockholm

Julen är den största helgen i vårt land liksom i andra 
kristna länder. Jesus föddes då och det var självfallet 
mycket viktigt för oss människor. Under julen gör vi enligt 
den kristna och traditionella kulturen allt vad vi kan för 
varandra. Då är vi tillsammans med familjen och många 
andra. Har man ingen familj finns ofta andra möjligheter 
att få vara tillsammans med andra personer och fira jul. Att 
vara ensam över julen skall ingen i vårt land behöva vara. 
Resurser mot detta måste organiseras och tas fram alltmer 
av oss som förstår problematiken. 

Till julen hör självfallet nära mysiga kontakter, julklappar 
och särskilt god mat. Julmaten varierar, men det handlar 
bland annat mycket om julskinka, Janssons frestelse, 
prinskorvar, julmust, lussebullar, gravad lax och strömming. 
Drycker varierar också förstås, men alkoholdrycker används 
i denna helg. Kombinationen mellan maten och drycken är 
mycket viktig. I länder som Frankrike och Norge skiljer man 
ganska noggrant mellan kött- och fiskmaten samt dricker 
vin. Det har jag själv fått uppleva.

Det stora med julen är naturligtvis samvaro med andra 
människor även när man blir äldre och har gått i pension. 
Vi pensionärer känner mycket för det. Att laga god mat till 
familjen eller till andra nära vänner tillkommer i huvudsak 
ofta kvinnor medan männen – särskilt de äldre får vara 
tomtar och dela ut julklapparna som självfallet är en stor 
och viktig del av julfirandet..

Firandet inleds på allvar på julafton – då det ofta också är 
bra Tv-program för barn och vuxna – antingen kommer 
tomten före middagen eller efter middagen. Där brukar det 
skilja mellan olika familjer. I många länder som Frankrike 
kommer däremot tomten på juldagen. Dagarna efter 
julafton är också viktiga och mysiga. 

Eftersom vi som läser vår medlemstidning är äldre och 
har många goda och speciella och sociala julminnen, så 
kan det vara intressant att bestämma sig för vad som är 
det bästa för oss även när vi blir äldre och pensionärer. 
Mina erfarenheter är följande: kärlek, nära samverkan, god 
mat och goda drycker samt mysiga julklappar och annat 
kul. När jag var barn, ungdom och hemmaboende, så 
handlade julen och julafton om att vi var så mysiga mot 
varandra med kramar, god mat och de julklappar man fick. 
Julen var helt enorm och ytterligare stora händelser var 
när vi var uppe i Hälsingland vissa år  och åkte skidor och 

gick på bandyderbymatchen mellan Edsbyn och Bollnäs på 
annandagjul. Barn och ungdomstraditionen har jag fortsatt 
att driva därefter, alltså när jag fick gifta mig och fick egna 
barn och barnbarn. Det var stort värre och det var också 
många år så att vi firade tillsammans med mina föräldrar och 
syskon. Då åkte vi hem till min mamma och pappa, alltså 
farmor och farfar. När de gick bort och upp till himmelen, så 
blev det förstås så att vi hade fått barnbarn och jag fick en ny 
roll som farfar. Den som min pappa hade haft tidigare. Men 
julen och all dess firande och mysighet behölls självfallet med 
kärleken, maten, drycken, julklapparna och allt annat man 
kunde hitta på som till exempel att gå ut och mata fåglar.

En annan viktig sak för kul jul är heminredningen. Julgranen 
med ljus och prydnader är en självklarhet och julljus och 
andra passande prydnadssaker som såväl barn som vuxna 
tycker om. Kort sagt handlar det om att inreda hemmet på 
jul kul vis med bland annat andra gardiner och dukar. Det 
fick jag lära mig av mina föräldrar och det var min hustru, 
som nu också dessvärre är bortgången, också van vid så 
det var en total självklarhet. Mysigt värre är allt detta och 
hela inredningen som blev klar någon dag eller några dagar 
före julafton innebar och innebär att julen märks och känns. 
Dessutom spelade vi julmusik, vilket också var och är viktigt 
för kul-jul. Ytterligare en viktig sak är att besöka kyrkan under 
julhelgen.  

Slutsatser: 

- Julen är superviktig för den betyder så mycket för oss 
människor i form av kärlek, samverkan och alla förändringar 
i hemmet samt all god mat, dryck och tomtens besök med 
julklappar.

- Kyrkbesök är också glädjande och sociala.

- Allting måste ju ordnas och det innebär krav på ekonomi och 
förmåga att laga god julmat och vara tomte.

- Allt detta ställer krav som måste ordnas genom samverkan.

Ytterligare en viktig slutsats är förstås att vi måste hjälpa 
sådana personer som inte har dessa möjligheter och 
förmågor att få fira en härlig och viktig kul jul. Det bör givetvis 
tillkomma sociala organisationer som har äldre medlemmar. 

Kärlek, samverkan och härlig jul

Julkrönikan är inskickad av Bill Sund, professor emeritus och 
medlem i Blomsterfonden. 


