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Caféträffar för 65+

Arrangör: FemNet/Seniora med samverkanspartners
Hemsida: www.femnet.se
E-mail: femnet@live.se     
Vi finns på Facebook

Inledning
Forskning visar att äldres livskvalité kan främjas genom att sociala mötes-
platser skapas, där äldre kan deltaga i inspirerande aktiviteter, knyta nya 
bekantskaper och vidga sina nätverk.

I syfte att främja livskvalitén för äldre skapade FemNet, ResursCentranät-
verk för kvinnor i Malmö, projektet Gott liv! Caféträffar för 65+, med medel 
från Socialstyrelsen och med Studiefrämjandet och Röda korset, Malmö-
kretsen, som samverkanspartners.

FemNet är en ideell förening, vars syfte är att stärka 
kvinnors ställning i samhällslivet, på arbetsmarknaden och i 
företagandet. Speciellt fokus ligger på kvinnors 
möten stad/landsbygd, synliggörande av kvinnors 
kulturarv, lokal utveckling och integration.
      Inom FemNet finns nätverket Seniora, för kvinnor
 ”i den tredje åldern”. Seniora har arrangerat berättarkvällar 
samt samverkat kring mötescaféer för äldre, Livscaféer.

Gott liv! Caféträffar för 65+ fylldes med inspirationsföredrag och samtal. 
Det blev sex träffar à 2,5 timmar och två studiebesök under projekttiden 
augusti – december 2022. Antalet deltagare var begränsat – för samtalens 
och dialogens skull. Cirka 25 deltagare deltog i samtliga träffar. Ålder: Från 
65 till 87 år. Såväl kvinnor som män bjöds in.

Projektträffarna innehöll såväl social samvaro (samtal, fika, lära-känna-
dejting) som nyttig information/redskap att hantera sitt återstående liv. 
Vi visade på ”det goda livet” – hur man kan behålla sin hälsa så länge som 
möjligt och ha ett friskt, meningsfullt, aktivt och gott liv. Vi informerade om 
föreningar, nätverk och organisationer som man kunde gå med i eller där 
man kunde ägna sig åt ideellt arbete/frivilligarbete – för sociala kontakter, 
för att ägna sig åt något meningsfullt och för att känna sig behövd. Sist-
nämnda för ökad livstillfredsställelse och som skyddsfaktor för den 
psykiska hälsan. 



Vi började med att gå ut till olika facebookgrupper för 
seniorer och frågade efter förslag på lyckosamma och 
nyttiga möten för 65+:are. Många pensionärer tycker 
att ensamheten är svår att bära. Vilka mötesbehov 
finns? 
      Det kom många och olika svar. Flera ”likes” från 
andra fick förslaget att hantera datorer och mobiler 
men även förslag om att bara träffas och umgås, 
kultur, teater, underhållning, bussresa, gå på bio, 
fika… En seniorcoach/livscoach för äldre hade varit 
bra, likaså information från äldreombudsmannen, om 
seniorboende, att bryta vanor, ego-föredrag, ”när 
minnet sviker”, speeddejting, goda exempel från 
pensionärsföreningar, teater för äldre, förebilder, m m.
”Att besöka äldre ensamma på äldreboende eller i 

deras hem, och kanske läsa eller bara prata med. Det är 
oerhört ensamt för äldre. Ta med tidningar eller böcker och 
lämna. Baka en kaka och ta med en termos kaffe. Hjälpa till 
att skriva brev kanske. Jag tänker på hur mycket jag gjorde 
för min mor – och de som inte har någon släkt eller hjälp 
själva. Ögon och händer försvagas och inskränkt rörlighet. 
Det kan vara en positiv sak att göra nåt för dem.”

”Speciellt kvinnor i den tredje åldern är en stor grupp av 
tysta röster i allmänhet i vårt samhälle. En grupp som 
behöver ta sin rättmätiga plats och synas mycket mycket 
mer. Detta eftersom orättvisorna förföljer oss från vaggan 
till graven. För att inte tala om de oanständiga pensionerna 
för många kvinnor. Hur är den äldre kvinnans status idag i 
världens mest jämställda land som Sverige anses vara?” 

Vilka slags möten efterfrågar seniorer?



Inbjudan och program
Inbjudan till caféträffarna gick ut i början av september, via 
FemNet, via Studiefrämjandet och via Röda Korset, mailades till en del PRO- resp SPF-föreningar 
och lades ut på alla mötesplatser för seniorer i Malmö. Slutligen annonserade vi om caféträffarna 
på Facebook.

        

                                             
                                             PROGRAM 

        
       Gott liv! Caféträffar för 65+ 

 
Förutom programpunkterna nedan ingår fika, samtal och dialoger. 
Anmälan till serien med caféträffarna obligatorisk. Begränsat antal deltagare. Ingen 
avgift. 
Lokal: Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53, Malmö.  
                                            

               V A R M T   V Ä L K O M N A ! 
 
 
 
Tisdagen den 27 september kl 14 – 16.30  
Att leva livet hela livet – Professor Bodil 
Jönsson, författare till åtskilliga böcker och 
som fått en mångfald priser och 
utmärkelser.  
 
Tisdagen den 11 oktober kl 14 – 16.30    
Vad kan kommunen göra för oss 
seniorer? - Annika Kron-Larsson, 
äldreombudsman/seniorrådgivare, Malmö 
Stad.  
Några ord om Framtidsfullmakt - Ann-
Magreth Albin 
Från argentinsk tango till dagliga 
vandringar i Alnarpsparken - Margareta 
Westergård, sociolog och författare, berättar 
om hur en ny tillvaro öppnade sig och vilka 
vinster det medförde 
 
Tisdagen den 25 oktober kl 14 – 16.30  
Det är aldrig för sent att investera i sin 
hälsa. - Ann-Kristin Ohlsson, sjuksköterska, 
Malmö Stad.  
Hur vill du bo som senior? - Amanda 
Lundkvist, Malmö Stads Bostadsrådgivning 
 
Tisdagen den 15 november kl 14 – 16.30   
Alla har ett liv värt att berättas. Om 
vardagliga samtal och livsberättande – 
Birgitta Hult, storyteller  

Vilket stöd kan jag få som anhörig? Karin 
Skogmark, anhörigkonsulent Malmö Stad 
Litteratur: Säsongens nya böcker. 
Boktips, levererade av Charlotte Högström, 
bibliotekarie, Kirsebergs bibliotek, som 
också informerar om: Vad kan våra 
bibliotek serva dig med?  
 
Tisdagen den 22 november kl 14 – 16.30    
Att engagera sig och att fylla sitt liv med 
mening - Inspiration och möjligheter – 
Organisationer/föreningar om sina resp 
verksamheter 
 
Tisdagen den 6 december kl 14 – 16.30  
Iconic Boomers, ett band med äldre 
deltagare, startat ur Spela För Livet, 
framträder med Rock ´n Roll och 60-
talsmusik och berättar om hur man startar 
en cirkel hos Studiefrämjandet.   
Aktivt och hälsosamt åldrande: ”Att bli 
gammal i den nya verkligheten” - Susanne 
Iwarsson, professor i gerontologi, som 
nyligen förärats Nordens största 
gerontologipris. 
Uppföljning: FemNet/Seniora, Röda Korset, 
Studiefrämjandet. 

 



Att leva livet hela livet – Föredrag av professor Bodil Jönsson, 
författare till åtskilliga böcker och som fått en mångfald priser och 
utmärkelser. 
      Bodil Jönsson har författat böcker som Gott om tid, Guldkorn, 
När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid, Leva livet hela 
livet, Tid för det meningsfulla.  

Fika med bordssamtal/Bikupa

Diskussionsfrågor:
• Vad är dina spontana tankar om föredraget?
• Var det något speciellt som sagts som du tar med dig hem och   
 funderar vidare på? 
• Hur upplever du tiden? När går den snabbt eller långsamt?
• Har din upplevelse av tiden förändrats under ditt hittillsvarande liv?  
 Berätta varför om den har förändrats.
• När lärde du dig senast något nytt? Berätta gärna vad det var.

Efter 5 – 10 minuters bikupesurrande vid de olika borden skedde öppen 
redovisning och dialog med hela gruppen.

Start: Caféträff tisdagen den 27 september



Några tankar om föredraget – redovisning av gruppsamtalen

Ett engagerat framförande – oerhört intressant. 
Många tankeställare…
Varje dag ska det finnas ett AHA! Man måste vara nyfiken!
Glädje – över att vi får nya hjärnceller hela livet!
Lättlyssnat 
Tiden går fortare ju äldre man blir 
Varje dag lär jag mig ngt nytt…Det tar aldrig slut. Det finns massor 
för mig fortfarande att lära
Bodils föredrag var ju rena coachingen!
En vitamininjektion. 
Trollbunden!

”Från början ägde jag tiden 
Omedveten om den
Nu är jag 
Medveten
Och tacksam 
Sorgsen”

”Vad vet du om dina bordsgrannar?” Lära-känna-dejting. 
Sex minuters speeddejting.  

Vi hade förberett exempel på frågor till bordsgrannen: 

Hur ser en perfekt dag ut för dig?

Ditt favorit TV-program?

Vad gör du när du inte har något att göra?

Vad gör dig glad?

Vad har du för drömmar?

Vad önskar du dig för framtiden?

Vad vill du förverkliga?

Din favoritbok?

Har du något husdjur?

När lärde du dig senast något nytt?



Caféträffen tisdagen den 11 oktober

Vad kan kommunen göra för oss seniorer? 
Annika Kron-Larsson, äldreombudsman/ seniorrådgivare, Malmö Stad

Seniorrådgivaren finns till för stadens äldre. Hon ger råd och information 
om den service som staden erbjuder de äldre, men informerar också om 
deras rättigheter. Det gäller framför allt frågor kring hälsa, vård och 
omsorg. Hon kan också vidarebefordra äldres problem, behov och 
funderingar till tjänstemän och politiker för behandling i nämnder. Vad kan 
vi inom vård och omsorg bli bättre på? Vad kan vi bli tydligare med? Hur 
ska äldres perspektiv synliggöras i utvecklingen av stadens verksamheter? 
Det som ofta lyfts fram har varit boende-, trygghets- och anhörigfrågor, 
förutom färdtjänstproblem.

Några ord om Framtidsfullmakt - Ann-Magreth Albin

Ann-Magreth Albin (65+) är en eldsjäl i Svedala kommun, där hon blivit 
utsedd till årets Seniorinspiratör. Framtidsfullmakt är ett avtal där man 
anger vem som får fatta beslut för en och ta hand om ens ärenden om 
man i framtiden inte kan göra det själv; om man t ex skulle råka ut för en 
olycka eller om man av olika skäl inte kan fatta egna beslut och ta hand 
om sina egna ärenden. 

Hemsida: https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Stod-till-aldre/
Aldreombudsman-och-seniorradgivare.html



Fika, mingel/speeddating 

Från argentinsk tango till dagliga vandringar i Alnarpsparken -
Margareta Westergård, sociolog och författare, men också en av del-
tagarna, berättade om hur en ny t illvaro öppnade sig för henne under 
pandemin och vilka vinster det medförde såväl fysiskt som psykiskt. Hon 
upptäckte Alnarpsparken och utvecklade en ny hobby: fotografering. Som 
kronan på verket skapade hon boken ”Från argentinsk tango…”  

Projektledaren tog fram exempel på seniorer som förebilder, kvinnor 
som män, både dåtida som nutida. Seniorer som t ex gjort upptäckter eller 
som författat sent i livet; seniorer som gjort något med och av sin ålder-
dom. Äldre kan!  

Slutligen blev deltagarna ombedda att besvara enkätfrågor, vilka 
besvarades anonymt.

Några enkätsvar 11 oktober 2022 

Det här kommer jag att ta till mig från dagens caféträff:
Massor av inspiration…

Vikten av framtidsfullmakt

Naturen som kraftkälla

Samvaron med andra

Optimismen och glädjen till morgondagen.

Informationen om Malmös äldreomsorg

Hur var lära-känna-dejten?
Två härliga människor att inspireras av –

Mycket intressant. Gärna mera av det. 

Mycket positivt! 

Det var verkligen givande och trevligt! TACK! 

Bra verktyg att ”lära känna” –

Kul – vi fick fin kontakt. 

Mycket snack spontant 

Mycket positivt och givande

Alltid trevligt och roligt att lära känna andra kvinnor



Extra caféträff tisdagen den 18 oktober

Blommor och sprakande höstfärger i Alnarpsparken. 
Med kameran som följeslagare.
Fotovandring. Ciceron: Margareta Westergård (en av deltagarna, 
och författare till boken om Alnarp.) 

Vi gick från björkskogen genom bambuskogen och lignossortimentet 
till näckrosdammen nära Alnarps slott. Vi vandrade och fotograferade
under tre timmar, så fikastunden efteråt var välkommen.



Caféträff tisdagen den 25 oktober

Det är aldrig för sent att investera i sin hälsa Ann-Kristin Ohlsson, 
sjuksköterska, Malmö Stad. 

Ann-Kristin Ohlsson informerade bl a om föda, dryck, motion – Läkemedel 
och om att ha kontroll över sin medicinering – Fallolyckor - Ensamhet är 
ett stort problem för äldre – Malmö stad erbjuder alla som fyller 80 år ett 
hembesök med hälsofrämjande samtal.

Fika. Frågor till föredragshållaren. Bikupa kring hälsoföredraget.

Från ättestupan till trygghetsbostäder. Kort inlägg av projektledaren. 
Om ättestupan, som troligen är en skröna. Om undantagsstugor, fattig-
stugor, rotegång och fram till våra moderna seniorboenden. – Det finns 
2,3 miljoner pensionärer i Sverige. – I Malmö är pensionärernas andel 
15,2 % (2018). – Malmö stad rankas sist i en kartläggning betr Sveriges 
bästa kommun för äldre att bo i! 

Hur vill du bo som senior? Amanda Lundkvist, Malmö Stads 
Bostadsrådgivning

Om olika varianter av boenden för seniorer, från 55+, och med olika grader 
av service. Trygghetsboende – med mer service – finns för åldersgruppen 
70+.  

Nina Wiander (deltagare) berättade om Halvslaget, seniorboende (MKB) 
för 65+, dit hon nyligen flyttat. Hon prisade den gemenskap som finns 
(studiecirklar, bokklubb m m) och avslutade med att läsa sin dikt 
”Stjärnorna på Halvslaget” som framfördes på boendets invigning.                                                                           

Hemsida: https://malmo.se/Bo-och-leva/Bygga-och-bo/Hitta-tomt-och-
boende/Bostadsradgivning.html

Bilder: Ann-Kristin Ohlsson
  – Amanda Lundkvist.  



Några enkätsvar den 25 oktober

Det här blev jag inspirerad av i dag:
Bra info av Ann-Kristin, hälsa, läkemedel, näringsbehov 

Viktig bostadsrådgivning av Amanda

Inspirerande information, tog till mig mycket 

Viktigt med information om läkemedel…

Kost- och motionsråd (flera svar) - 

1. Kost & motionsrekommendationer! 2. Användning av mediciner! 

Varningar för kombinationer av olika mediciner! 3. Informationen om 

olika boendeformer

Det här kommer jag att ta till mig:
Flera svar menade att de tog till sig om: Viktigt med aktivitet – 

Bostadsinformationen - Kosten och motionen, friskvård! - Bl a om 

läkemedel. Kolla m behandlande läkare. Biverkningar….Röra sig mer

Att ta tag i mitt välbefinnande ännu mera…

Inspirerad av frågor om hälsa och motion



Presentation. Varje deltagare presenterade sig denna gång inför hela 
gruppen. För att få en litet intressantare touch föreslog vi att man kunde 
t ex nämna något om vilken typ av böcker vederbörande läser eller vil-
ken bok som man ev läser just nu, eftersom caféträffen handlade om bl 
a litteratur. Det var stor variation – ingen nämnde samma bok. Det var en 
litteraturintresserad grupp!

Alla har ett liv värt att berättas. Om vardagliga samtal och 
livsberättande. 
Birgitta Hult, storyteller och skapare av berättarklubben Ägir.

Birgitta Hult vill uppväcka berättarlusten; det muntliga berättandet. Hon 
lockade deltagarna att samtala och berätta för varandra vid borden – 
berättelser om våra mödrar och förmödrar. Hon kom också in på proble-
men om att vara anhörig till dement person.
      Direkt efter föredraget initierades en studiecirkel i berättande, med 
6-7 deltagare.

Caféträffen tisdagen den 15 november

Vilket stöd kan jag få som anhörig? Karin Skogmark, anhörigkonsulent, 
Malmö Stad. I Malmö stad finns anhörigkonsulenter som erbjuder stöd till 
anhöriga. Man kan vända sig dit om man har frågor kring sin situation, vill 
ha stöd, råd eller träffa andra anhöriga i samma situation. Man kan också 
få avlastning i vardagen. 

Det finns två anhörigföreningar i Malmö: Malmö anhörigförening maf-
malmo.se och Anhörig i Malmö Anhörig i Malmö – Anhörigas Riksförbund 
(anhorigasriksforbund.se)

Fika, bordssamtal.

Litteratur: Säsongens nya böcker. Boktips, levererade av Charlotte 
Högström, bibliotekarie, Kirsebergs bibliotek, som också informerade om: 
Vad kan våra bibliotek serva dig med. Charlotte tipsade om bl a ”Andra 
sidan månen” (Mari Jungstedt), ”En flickas memoarer” (Annie Ernaux), 
”Min skolfröken ska vara ett frimärke” (Björn Ranelid), ”Djävulsgreppet” 
(Lina Wolff). 
      Det finns 13 bibliotek i Malmö, som även servar invånarna med annat 
än att ”bara” låna ut böcker över disk. Det finns möjlighet att låna e-böcker 
och även ljudböcker, böcker med större typsnitt för synskadade, det finns 
olika databaser för tidningar och för släktforskning, m m. I vissa fall kan 
biblioteket komma hem till en med böcker.
      SeniorNet är på Stadsbiblioteket en gång i veckan och lär 55+:are mer 
om den digitala världen. 

Hemsida: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Biblioteken/Vara-bibliotek/
Stadsbiblioteket.html

Hemsida: https://malmo.se/Anhorigstod.html



Eget skrivande. Deltagare Nina 
Wiander (bild) berättade om sitt eget 
skrivande om kvinnor under andra 
världskriget och om det positiva som 
skrivandet hittills medfört för henne.

Att skriva sina livsberättelse, sina 
”memoarer” (projektledaren).
Det finns några poeter bland delta-
garna, men bara något fåtal som har 
tecknat sin livsberättelse. Alla har 
något att berätta! Allas liv är
intressanta och värda att berättas 
om, i synnerhet för barn och barn-
barn. Det är ett sätt att göra avtryck, 
men i och med skrivandet bearbetar 
man också sitt liv – vilket kan bli en 
intressant och utvecklande 
process….Det finns kurser och 
cirklar i att skriva självbiografiskt, 
men för det mesta: det är bara till att 
börja! Det ger sig sen…

Några enkätsvar på caféträffen 15 november 2022

Det här blev jag inspirerad av i dag:
Nyttig info om vad man kan få hjälp med på biblioteken 

Boktips (många svar) 

Att vi alla har något att berätta, sin livsberättelse 

Skriva mitt liv

Läsa nya böcker 

Mycket givande träff

Det här kommer jag ta med mig/skulle jag vilja 
utveckla mer för egen del:
Nyttig info om hjälp på biblioteken 

Info om anhörigförening (flera) 

Informationen om anhörigstöd av Karin Skogmark 

Skriva livsberättelse 

Delta i en studiecirkel 

Öppenheten i gruppen 

Möten om våra liv som kan generera i ett skrivande

Mycket trevliga sammankomster

Dynamiskt, har inget annat att önska

Bra sammanhållning i gruppen, man kan samtala med varandra, bra 

grupp

Bra ämnen, allt är intressant…



Caféträffen tisdagen den 22 november

Att engagera sig och att fylla sitt liv med mening – Inspiration och 
möjligheter. Organisationer/föreningar om sina resp verksamheter.

Projektledaren: Pensionering innebar tidigare att man ”drog sig tillbaka” 
– engelska ”retirement”….. Många betraktar dock numera den här fasen i 
livet som en fantastisk möjlighet att få ägna sig åt aktiviteter och intressen 
de tidigare inte haft tid för. Att engagera sig är viktigt för välbefinnandet, 
inte minst vad gäller hjärnan…
      I en pensionsstudie ställdes frågan: Vad får dig att känna att livet är 
meningsfullt och viktigt? Det så gott som enhetliga svaret blev ”att få bidra 
med något och hjälpa andra”. Att känna sig behövd är viktigt! 
      3 750 000 personer arbetar ideellt i Sverige med sammanlagt 676 
miljoner timmar per år. Många äldre bär upp föreningslivet.

Vi hade bjudit in organisationer som 

• Studiefrämjandet www.studieframjandet.se
• Projekt Sammanstråla, aktiviteter för äldre i ABF:s regi 
 https://www.abf.se/malmo/sammanstrala
• Röda Korset – https://www.rodakorset.se/ort/skane/malmo-stad/
• FemNet www.femnet.se
• Organisationen Drivkraft Malmö Drivkraft - Ideell förening - 
 Drivkraft (drivkraftideell.se)
• Malmö Stads Mötesplatser för seniorer https://malmo.se/
 Motesplatser-for-seniorer.html
• Visneti - ett samarbete mellan Malmö Stad, ABF Malmö och 
 Malmökretsen av Röda Korset för att motverka ofrivillig ensamhet   
 bland äldre.



Samtliga organisationer hade broschyrer med sig, som 
delades ut till intresserade.

Visneti har gett ut en broschyr, ”Verksamheter för dig som är 
äldre och söker gemenskap”. Broschyren informerar om sta-
dens mötesplatser för seniorer, om ideella organisationer och 
föreningar, friskvård, Malmö stads tjänster, trossamfund, m fl. 
Flera andra viktiga organisationer för 65+ var också bjudna 
men avstod av olika skäl från att närvara.

Malmö Stads mötesplatser för seniorer hade besökts av 
enbart en handfull av våra deltagare, lika många ungefär är 
med i pensionärsorganisationerna SPF resp PRO.

Diktuppläsning: Deltagaren Birgitta Hedenlund Righetti 
(bild) läste upp ett par av sina dikter, naturlyrik. 



Iconic Boomers, ett band med äldre herrar, startat ur Spela för Livet, 
framträdde med Rock´n roll och 60-talsmusik och berättade om hur man 
startar en cirkel hos Studiefrämjandet. 

Aktivt och hälsosamt åldrande: ”Att bli gammal i den nya
verkligheten”. Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds 
Universitet (bild nedan). Vi fick veta: Gerontologi = läran om den friska 
ålderdomen - Många som går i pension har en stor del av sitt liv framför 
sig – hur använder man den tiden? – Om ålderism: Hur framställs äldre i t 
ex media, på bilder och illustrationer? – Om bl a robotar (tillsyns- och 
hemhjälpsroboten Giraff och sällskapshunden Caro). – Självkörande bilar 
inom färdtjänsten? – Inom äldreomsorgen är under 10 % utbildade inom 
yrket – 20 % av de äldre använder varken dator, surfplatta eller mobil; det 
bäddar för ett utanförskap – Tekniska produkter är många gånger kanske 
inte så användarvänliga; ovanligt med användarstudier – De äldre är en 
stor och växande konsumentgrupp…

Caféträff tisdagen den 6 december

Fika. Gruppsamtal/bikupesamtal. 

Bordssamtalen – och även enkätsvaren efteråt - mynnade ut i att det var 
ett inspirerande och tankeväckande föredrag. Musiken var inspirerande, 
och det togs spontant fram förslag att bilda ett tjejband. Någon föreslog 
också studiecirkel om ålderism.



Några enkätsvar – slutenkät - caféträffen 6 december 2022

Hur har du upplevt caféträffarna överlag? 
(Upplägget, föredragen/informationen, fikat, m m)

En blandning så skön, för den som är grön – för info vi fått i stora mått – så vårt 
fortsatta liv blir mindre grått

Mycket positivt, informativt, upplysande (många svar) 

Upplägg! 

Väldigt goa mackor och gott kaffe.

Härlig samvaro med andra. Nya kontakter.

Mycket trevligt, socialt, informativt

Alla är eniga vid det här bordet att träffarna var väldigt givande. 
Mycket intressant information om relevanta ämnen. Har fått allmänt ökad 
kunskap om vad som gäller för åldersgruppen.

Det har varit inspirerande och oerhört trevligt och lärorikt 

Inspirerande och trevligt med gott tilltugg. Föreläsarna inspirerade oss.

Vilken föreläsning eller caféträff gav dig mest? Motivera.
Det var jämnt lopp mellan de olika caféträffarna. Eller, som någon uttryckte det: 
Alla träffar har givit mig något speciellt viktigt!

Alla föreläsningarna gav något!

Alla föreläsningarna varit bra! Bra upplägg (gruppsvar från bord med 5 deltagare) 

Det här har jag blivit inspirerad av/fått ut av träffarna och 
samvaron med andra
Allmänt inspirerad!!! 

Bra föreläsare – kvalificerade!  

Ang det sociala: Mycket trevlig samvaro med andra! Träffat nya vänner – 
Trevligt sällskap - Att träffat nya människor (flera svar) – Samtalen med nya 
bekantskaper och variationen av ämnen/teman vid träffarna 
Trevligt att träffa andra och ha något att se fram emot – Väldigt viktigt att ha 
knutit intressanta fina vänskapsband!

Kunskap om framtidsfullmakt. Nytt för mig.
Infon om FemNet 

Hur upplevde du det sociala på caféträffarna?
(diskussioner, lära-känna-dejtingen o d)
Positivt (flera svar) – Bra. Småtrevligt! (flera svar) – Träffat många trevliga 
kvinnor

Tror flera blev bekanta med kvinnor de inte träffat innan.

Att personligen alltid varit full av nyfikenhet och positivt intresse vid mötet med 
”nya personer” – har det varit oerhört givande!

Jag skulle vilja fortsätta med träffar av något slag och i 
någon form. Ge gärna exempel på vad och hur
Svaren signalerade att man ville fortsätta med liknande träffar, med olika
föredrag, eller som studiecirklar, t ex om berättande, om skrivande som process, 
bokklubb, musik, teknik/digitala bilder, m m. Man vill veta mer om Hälsa och 
äldre människor, Malmös äldreomsorg och mer tid till samtal och delade 
berättelser om våra liv…

Referensgruppen: ”Många vill ha en fortsättning. 
Det är en ny rörelse som startats! En retrorörelse. ”



Studiebesök hos Tuppen, en av Malmö Stads mötesplatser för seniorer – 
den största och den med flest programpunkter och studiecirklar. En del av 
dessa arrangeras av andra organisationer, som PRO, SeniorNet m fl. 
      Innehållet i programmen på mötesplatserna sker ofta i samråd med be-
sökare på olika sätt, via aktivitetsråd, förslagslådor eller att besökarna helt 
enkelt kommer med förslag. Man söker volontärer till olika verksamheter.

Projektledaren inledde med kort återblick på olika företeelser som
ålderism, åldrandets möjligheter, kvinnor 65+ som förebilder…         
      Pensionärer är den mest ensamma åldersgruppen enl SCB. Hur kan vi 
åtgärda ofrivillig ensamhet hos gruppen? Dialog följde.

Aktiv även efter 65. Nina Wiander, Siv Heurlin, Birgitta Hedenlund 
Righetti om sina aktiviteter efter 65, med inslag av livsberättelser.  
Efter caféträffen fanns möjlighet att äta lunch på Tuppens restaurang och 
även att deltaga i den allmänna musikunderhållningen.

Extra caféträff med studiebesök 
tisdagen den 13 december



Deltagarna har funnit mötena mycket positiva och givande. De har fått 
kunskap, har inspirerats, tagit till sig, de har fått större nätverk och nya 
bekantskaper. I förekommande fall har de också slussats vidare till 
andra organisationer och nätverk. Flera deltagare har uttryckt önskemål 
om fortsättning på caféträffarna. ”Väldigt viktigt att ha knutit intressanta 
fina vänskapsband.” 
      En berättarcirkel bildades och ABF:s projekt Sammanstråla fick nya 
deltagare till sina aktiviteter. Studiefrämjandet har fått kontakter, cirklar/
kurser i körsång och tjejband har föreslagits, men också cirklar i att skriva 
sin livshistoria, m m. Intresse visades för volontärarbete hos några av 
organisationerna.. FemNet fick nya följare på sin facebook. 

Fortsättning?
Kan FemNet/Seniora driva liknande caféträffar i fortsättningen? Kan någon 
form av cirklar, träffar eller studiebesök arrangeras? FemNet/Senioras 
styrelse har beslutat att till en början bjuda in deltagarna till en uppfölj-
ningsträff i slutet av januari/början av februari. 

Facebookgruppen Seniorer i Malmö utvidgas till att omfatta även övriga 
65+:are i Malmö, med syfte facebookvänner, nyheter för åldersgruppen 
och dialoger. 

Mixen av (intressanta) föredrag och därpå följande dialog/diskussion i 
mindre grupp, där man har möjlighet resp vågar höja sin röst, där man blir 
sedd och lyssnad på kan vara ett bra koncept.  

Varmt tack till våra samarbetspartners! Och lika varmt tack till våra 
deltagare!

För oss i FemNet har det varit en intressant, rolig, lärorik och givande 
projekttid! 

Vad blev det för resultat? Och vad 
gör vi nu?



Projekt Gott liv! Caféträffar för 65+

Referensgrupp: Nina Wiander, Margareta Liljegren, Siv Heurlin, 
Liisa Ståhlberg, Irmeli Fohlman. 

Styrgrupp: Viia Delvéus och Bodil Nilsson från FemNet/Seniora. 
Maria Rahm från Röda Korset. Olivia Malmqvist från 
Studiefrämjandet. Märta Bergkvist från Studiefrämjandet 
hanterade det praktiska vid caféträffarna, speciellt ljus- och
ljudanläggningen.

Projektledare: Viia Delvéus (ordf), FemNet/Seniora.

Samverkanspartners: Studiefrämjandet och Röda Korset, 
Malmökretsen.

Med medel från Socialstyrelsen.

Malmö, i december 2022
Styrelsen för FemNet – Lokalt ResursCentrum för kvinnor

Viia Delvéus, ordförande/projektledare
www.femnet.se
femnet@live.se
FemNet finns på Facebook. Så även Seniorer i Malmö

Foto: FemNets styrelse. Fotograf: styrelsemedlemmen Annette Pettersson, Noranga Produktion.

Lokalt ResursCentrum för Kvinnor


