
Aktiviteter 2021 för Dig 
och alla möjliga andra 

Gratis!



Ett samarbetsprojekt för att 
skapa en mer livfull vardag 

Läs mer på 

www.livskraft.one

2020-21 har varit ett nedstängt år för de 
allra flesta. Den sociala kontakten har varit 
minimal och därför är det särskilt viktigt att 
i dessa tider bredda utbudet av kultur- och 
fritidsaktiviteter i kommunen.

Gemensam marknadsföring
Livskraft Söderhamn är ett samarbetsprojekt 
mellan olika organisationer och föreningar i 
Söderhamn med målsättningen att öka integra-
tionen och samarbetet dem emellan. 
  Genom att göra en gemensam marknadsföring 
av de deltagande föreningarnas olika aktiviteter, 
samt att ordna öppethus och nybörjargrupper, 
hoppas vi få en nystart för alla, både föreningar 
och individer.

Alla är välkomna!
Det är fritt fram för alla att deltaga efter förmå-
ga. men eftersom aktiviteterna genomförs på 
vardagar och i huvudsak på dagtid, är målgrup-
perna främst pensionärer, sjukskrivna, m.fl. men 
som sagt: alla är varmt välkomna i mån av plats.

Utskick till alla medlemmar
Den här tidning du håller i handen skickas ut
till alla föreningarnas medlemmar, totalt 965 
personer. Vi räknar med att nå ut till minst 1500 
personer.
   Tidningen innehåller, förutom en presentation 
av alla deltagande föreningar, även en aktivitets-
kalender med alla arrangemang. 

Du hittar mer information på vår hemsida 
www.livskraft.one, på olika Facebookgrupper 
samt andra informationsplatser. På hemsidan 
hittar du även bokninsgssystemet m.m.
      vtVi följer reglerna för GDPR.

Deltagande föreningar: 
Kust- och Skärgårdsföreningen 
SPM-Motion
Naturskyddsföreningen 
Norrala Hembygdsförening 
Parkinsonföreningen
Neuroföreningen 
SUIF Veteraner 
Helsingeslöjd 
Söderhamns OK
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Vår filosofi
Du kommer ingen vart med att grubbla över vad Du inte 
kan, den avgörande frågan är alltid vad Du kan göra. 
    Projektet Livskraft Söderhamn erbjuder Dig en rad 
olika möjligheter till aktiviteter, både fysiska, kulturella 
och sociala. 
    Välkommen att pröva på!

 

 Ord till eftertanke 
“Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett 
bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och 
börja just där. 
   Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att 
hon kan hjälpa andra. 
   För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer 
än vad hen gör, men först och främst förstå vad hen 
förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag 
kan och vet mera. 
  Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på 
att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli 
beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. 
   All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den 
jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå, att detta 
med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. 
   Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.”

SÖREN KIERKEGARD
Dansk filosof



Vandringar
Lär känna din kommun. Till fots!

“Luften är fri” är ett projekt startat av Svenskt 
friluftsliv inför Friluftslivet 2021. Lär känna din
kommun är Kust-och Skärgårdsföreningens pro-
jekt med stöd av Luften är fri. 
   Vi genomför, under sommaren/hösten 2021,
20 st vandringar på olika platser i kommunen. 

Samlingsplatsen för varje vandring är Fiskar-
muséet Gäddan på Hambreusgatan i centrala 
Söderhamn. 
   Vi samarbetar med Naturskyddsföreningen

Vandringarna går på följande platser: 
9/6  Trönö 
16/6  Ranboslingan
23/6  Stålnäs 
2/7  Mårdnäs 
14/7  Skatan 
21/7  Norrala 
28/7  VäxhusetMobodarne 
4/8  Ålsjön
11/8  Lindefallet
18/8  Tygstabodsjön
28/8  Lillålsjön runt 
1/9  Tönnånger 
8/9  Fornborgen
15/9  Gulludden 
22/9  Växbo
29/9  Olberget runt
6/10  Långvindsbruk 
13/10  Sivik

Läs mer på 

www.livskraft.one
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Bokningarna till varje vandring 
öppnar 6 dagar före och du 
bokar på www.livskraft.one. 



Motion
Motion är viktigt för hela kroppen, även knoppen. 
Förutom rörelser hör också god kost och god 
sömn till de viktiga delerna i motionspaketet.
   Flera av föreningarna erbjuder olika möjligheter 
till rörelse och glädje.

Här är några exempel på aktiviteter:

Bordtennis
Till hösten (sept-oktober) kommer vi i 
Seniorverksamheten i SUIF att erbjuda träning-
ar för nybörjare och personer med funktion-
snedsättning.
   Vi har också en motionsgrupp med c:a 40 per-
soner mest män, men också 4-6 damer. Vi efterly-
ser fler damer!  Gruppen tränar två ggr i veckan 
Tisd och Torsdag kl 1200-1330. 
   Sista torsdagen i varje månad brukar vi ha en 
liten tävling. 

Cykelturer i Söderhamn
Vi kan inte erbjuda några organiserade cykeltur-
er, men några entusiaster skapade 3 cykelsvängar 
med tips om sevärdheter och utsiktsplatser. 

Söderhamnspasset
Nu drar vi i gång orienteringsaktiviteten “Söder-
hamnspasset 2021”. Få orienteringskartor över 15 
olika områden i kommunen och Du kan sedan ge 
Dig ut och leta kontroller. Ett trevligt och spän-
nande sätt att utforska i skogen. Läs mer på vår 
hemsida.

Boule
Det tar ungefär tio minuter att lära sig spela boule, 
men man får hålla på i många år innan man be-
härskar alla taktiska och tekniska finesser. 
   Under sommaren spelar vi Gurkparken. Under 
hösten och vintern spelar vi inomhus. 

Bowling och Vattengympa
Läs mer om kommande aktiviteter på hemsidan 
www.livskraft.se samt i kalendariet på sid 8-9

Läs mer på 
www.livskraft.one
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Kultur
Det kommer att pågå många olika kulturaktivi-
teter i sommar och här kommer endast ett kort 
urval. Håll koll på vår hemsida för uppdateringar 
och aktuella händelser.

Här är ett axplock

Norrala Hembygdsförening:
19/6  Botanisk vandring
20/7  Guidad vandring Norrala kyrkogård
26/6  Gudstjänst Hembygdsgården 
30/6  Guidad vandring Skärså
5/7, 12/7... m fl Prova på smide Kungsgården 
26/7  Smekväll i smedjan 
31/7  Fäbodens dag Krype och Ytter-Lussmar 
1/8  Hembygdsgårdarnas dag Norrala 
14/8  Hantverksdag Skärså 
31/8  Guidad vandring Vågbro 
19/9  Fisket utanför stadsgränsen föredrag i 
 Skärså skola av Roger Bergström.

Kust-och Skärgårdsföreningen
6-7-8/7 Österdagarna
Underhållning, guidning av Öster, hantverks- 
och konstutställning.

11/7  Storjungfrun
I år kan vi erbjuda 37 platser i Taxibåtar.
Transporten förbokas på www.livskraft.one
Det blir kulturvandring och Gudstjänst i kapellet 
samt möjlighet till egna vandringar på ön.
Räkna med en heldag på Storjungfrun. 
Avfärd från Stenö kl 0900 återkomst c:a 1700
OBS: Priset för resa med taxibåten blir 360:- pr 
person. Allt annat utan kostnad.

Vi återkommer med datum för resan till 
skärgårdsparadiset Prästgrundet.

Läs mer på 

www.livskraft.one
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Bokning
Bokning sker på hemsidan www.livskraft.one av 
praktiska skäl. Där kommer också aktuell infor-
mation om aktiviteterna att uppdateras.
   OBS! På grund av Pandemin är bokningen i 
förväg mycket viktig. Vi har förståelse om det 
finns personer som har svårt att hantera en da-
tor och mobil men vi hoppas att det i vänkretsen 
finns personer som kan hjälpa till. 

Så här bokar Du på hemsidan:

Steg 1 

Under texten i det här avsnittet har du en länk 
till bokningsidan. Klicka på länken och du 
kommer till en sida som ser ut så här:  klicka på 
“VISA KALENDER” (Länk: boka.se/livskraft).

Steg 2
Nu har du förhoppningsvis kommit fram till  
Livskrafts kalender. Där klickar du på den aktivi-
tet som du vill deltaga i. 
   Du får då en biljett och en kod. Om du sedan 
får förhinder och inte kan delta måste du boka 
av. På biljetten finns det en avbokningskod som 
du skickar dock senast 2 tim före aktivitetens 
starttid. Om det är någon som står på kö, har 
“hen” en chans att deltaga.

Har du något problem med att boka, 
ring 070-816 84 11, Lennart Andersson

Varför måste Du boka?
Vi har fått bidrag från en rad olika organisa-
tioner, och vi skall redovisa alla aktiviteterna, 
med dag, tid, typ av aktivitet, antal deltagare 
m.m. Dessutom kommer det att finnas restrik-
tioner när det gäller pandemin, samt att vi inte 
kan hantera allt för stora grupper i vissa av 
aktiviteterna.

Välkommen att boka Din aktivitet!

Läs mer och boka Din aktivitet på www.livskraft.one
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Kalendarium 2021
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Juli Augusti

Vandring Mårdnäs
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Kristi himmelsfärdsdag
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 Pingstdagen, Mors dag
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Annandag pingst 21
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Maj Juni

Sommarsolståndet

Vandring Ranboslingan

Vandring Trönö

Botanisk vandring i Linnés anda,

samling Kungsgårdens pizzeria

Vandring Stålnäs

Guidad vandring på Norrala 

Kyrkogård, kl 14.00

Gudstjänst på Hembygdsgården

kl 11.00

Guidad vandring  i Skärså 

fiskeläge, kl 18.00

Prova på smide i Kungsgårdens 

smedja

Österdagarna

Österdagarna

Österdagarna

Storjungfrun

Prova på smide i Kungsgårdens 

smedja, kl 18.00

Vandring Norrala

Smekväll i Kungsgårdens 

smedja. Servering

Prova på smide i Kungsgårdens 

smedja, kl 18.00

Vandring Växthuset

Fäbodens dag i Krype och Ytter-

Lussmar Fäbodvall, kl 11-15 

Servering! 

Medtag 
fika 

Samling
kl 10

Kl 18

Läs mer och boka 

Din aktivitet på 

www.livskraft.one



Kalendarium 2021

Spar och sätt upp kalendariet!

2021
2021

1 26

2
3
4
5 27

6
7
8
9
10
11
12 28

13
14  Kronprinsessans födelsedag

15
16
17
18
19 29

20
21
22
23
24
25
26 30

27
28
29
30
31

1 30

2 31

3
4
5
6
7
8  Drottningens namnsdag

9 32

10
11
12
13
14
15
16 33

17
18
19
20
21
22
23 34

24
25
26
27
28
29
30 35

31©www.blankettbanken.se ©www.blankettbanken.se

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

Juli Augusti
2021

2021

1 35

2
3
4
5
6 36

7
8
9
10
11
12
13 37

14
15
16
17
18
19
20 38

21
22
23
24
25
26
27 39

28
29
30

1 39

2
3
4 40

5
6
7
8
9
10
11 41

12
13
14
15
16
17
18 42

19
20
21
22
23
24   FN-dagen

25 43

26
27
28
29
30
31 ©www.blankettbanken.se

©www.blankettbanken.se

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

September OktoberHembygdsgårdarnas dag på 
Norrala Hembygdsgård

Kl 11-15

Prova på smide i Kungsgårdens 
smedja, kl 18.00

Vandring Ålsjön

Fäbostädning Älgnäs

Vandring Lindefallet

Hantverksdag Skärså, kl 11-15

Vandring Tygsta-Bodsjön

Vandring Lillålsjön

Guidad vandring i Vågbro kl 18

Med Sture Claesson

Vandring Tönnånger

Vandring Fornborgen

Vandring Gulludden

Fisket utanför stadsgränsen, 
kl 15.00 i Skärså skola 

Av Roger Bergström

Vandring Växbo

Vandring Olberget runt

Räfsning av äng i Älgnäs



Söderhamn
Kust & Skärgårdsförening

Här presenterar 

vi alla deltagande 

föreningar som gjort 

Livskraft möjligt

Föreningen bildades 1982 i samband med att 
kommunen presenterade en kustplan, som mån-
ga skärgårdsbor protesterade emot. Föreningen 
fick ett stort antal medlemmar i samband med 
möten som hölls om kustplanen. På slutet av 
90-talet förvärvade man fastigheten Gäddan 4 
och öppnade ett Fiskare muséum.  
   Föreningens uppgift är att värna om och vårda 
kustens miljö och dess kulturarv och föra detta 
vidare till kommande generationer. Vi ska verka 
för den bofasta och yrkesbedrivande befolk-
ningens behov och ge möjlighet till ett rikare 
friluftsliv och fritidsverksamhet för alla. Bevara 
skärgårdens kulturvärden. Värna om känsliga 
naturområden. Sprida information och kunskap 
om skärgårdens natur och kultur. Samarbeta 
med kommunala organ och kultur-organisa-
tioner samt stimulera till initiativ som gagnar 
kusten och dess utveckling. 

Föreningen är ansluten till Gästrike- Hälsinge- 
Hembygdsförbund, Ljusnan -Woxnans Vatten-
vårdsförbund och Skärgårdarnas Riksförbund.
   Österdagarna, Fyrvisning på Storjungfrun 
är exempel på aktiviteter. Även seminarium 
om aktuellt tema, (2021 är temat Vindkraft i 
Skärgården). 2005 till 2007 restaurerade förenin-
gen Svartsundsrännan. 2018 gav man ut en bok 
”Söderhamns skärgård speglad i konsten” där 
ett 40-tal Söderhamnskonstnärer medverkar.

Hemsida: www.skargardsforeningen.se   
Facebook: Kust & Skärgård Söderhamn
Kontaktperson: Denny MånssonTfn: 070–
3819004, E-post: dennygoran@gmail.com  
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SPM bildades 1987 och har till ändamål att verka 
för utövande av motionsidrott och hälsofräm-
jande aktiviteter i Söderhamn med omnejd.
   Föreningen har fyra olika motionsaktiviteter: 
Bordtennis, Bowling, Boule samt Vattengympa.
Bordtennis spelas i SUIF´s lokaler på Kungsga-
tan, tisdagar och torsdagar.
   Bowling spelas i bowlinghallen tisdagar och 
fredagar samt även spontant andra dagar plus 
tävlingar ibland.
   Boule spelas måndagar i Boulehallen vintertid 
samt i Gurkparken sommartid.
  Vattengymnastik sker i Simhallen på Hällåsen 
på torsdagar.
   Medlemskap i klubben erhålls av pensionär.

Kontaktpersoner för sektionerna:
Bordtennis: 
Lennart Andersson 070- 816 84 11
Tommy Carlsson 070- 245 73 91
Bowling:
Curt Dahlström 070- 521 44 47 
Gudrun Fahlén  0270- 303 39    
Vattengymnastik:
Margita Lundvall 070- 513 03 23
Marianne Isacsson 070- 346 20 17
Boule:
Yvonne Johansson 070-8368307

Söderhamns Pensionärers
Motionsklubb SPM
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Söderhamns OK är en anrik klubb med bl.a 2st  
5-dagarsarrangemang och SM-tävlingar på sin 
meritlista. Verksamhetsidén lyder:
   Naturen är vår miljö för att uppleva glädje och 
gemenskap genom träning, tävling och motion.
   Engagemang, kunskap och förmågan till 
samarbete skapar förutsättningarna för vår 
idrottsförening att erbjuda de bästa aktiviteterna 
året runt. Vår verksamhet skall vara attraktiv, 
öppen för alla och göra så att människor mår 
bra och utvecklas.

Söderhamns OK
Kontaktperson: Lennart Persson, lennart.pers-
son56@gmail.com, Tfn 076-7677427 



Naturskyddsföreningen Söderhamn utgör en 
lokal krets av den landsomfattande
Naturskyddsföreningen (Riksföreningen eller 
Riks). Vår krets tillhör dessutom länsförbundet 
Gävleborg som ingår i Riksföreningen. Na-
turskyddsföreningen i Söderhamn verkar inom 
Söderhamns kommun, men har samarbeten i 
länet och över landet.
   Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt 
och religiöst obunden organisation och en ideell 
förening för       naturskydd och miljövård. Vår 
ambition i Söderhamnskretsen är att inspirera 
till naturupplevelser och få Söderhamnare och 
andra att upptäcka våra fina områden både nära 
Söderhamns tätort och längre bort. På utflykter-
na försöker vi förmedla kunskap om naturen till 
deltagarna. Vi har haft en hel del beökare även 
från andra kommuner på våra utflykter.
   Vårt fokus de senaste åren har varit att hitta 
kanaler för att nå såväl våra medlemmar som an-
dra natur- och miljöintresserade människor. Vi 
har därför både en hemsida, https://soderhamn.
naturskyddsforeningen.se, och en Facebooksi-
da, som uppdateras med allt nytt som händer.  
Ett gemensamt kretsblad för södra Hälsingland 
går också ut till alla våra medlemmar (papper i 
postlådan) två ggr/år. Där kan man också se vad 
som händer i Bollnäs, Hanebo och Ovanåker-
skretsarna. Vi samarbetar med Studiefrämjandet 
och har hållit studiecirkel i ”att leva Hållbart” 

och hoppas att kunna fortsätta på det temat i 
någon form när det är möjligt att träffas igen 
utan att riskera spridning av pandemier.
   ”Handla miljövänligt” har också varit ett 
återkommande tema i varje årsverksamhet. De 
senaste åren har vi fokuserat på återbruk och att 
laga saker i stället för att slänga och köpa nytt.  
Ett år ordnade vi en välbesökt och uppskattad 
klädbytardag och vi ser fram emot att kunna 
återuppta den idén när det går att mötas många 
och vara nära varandra.
    Naturskyddsföreningen försöker också påver-
ka samhället i en miljövänligare riktning. Vi är 
remissinstans för kommunens översiktsplaner, 
strandskyddsdispenser mm. Vi bevakar även i 
den mån vi hinner avverkningsanmälningar till 
Skogsstyrelsen. Om vi ser att något skyddsvärt 
område hotas av avverkning
larmar vi om detta till Skogsstyrelsen.

Det finns mycket att uträtta under temat Natur 
och miljö och vi kan aldrig bli för många att job-
ba med dessa frågor, så vi omfamnar med glädje 
fler intresserade som kan göra en insats.

Naturskyddsföreningen
Söderhamn
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Hembygdsrörelsen är en av våra stora folkrörels-
er. Rörelsen ser som sin viktigaste uppgift att 
visa och berätta om bygdens särart och det loka-
la kulturarvet,Samt att fördjupa kunskapen om 
hembygdens kultur- och naturarv och att föra 
den vidare till kommande generationer. Karak-
teristiskt för den svenska hembygdsrörelsen är 
hembygdsgårdarna. I Sverige finns över 1400 
hembygdsgårdar.
   Norrala Hembygdsförening bildades 1934.  
Då påbörjades ett aktivt insamlande av föremål 
och dokument.1955 inköptes en gård från 
1860-talet och 11 år senare var gården helt klar 
och kunde invigas av dåvarande landshövding.
   Föreningen ansvarar även för skötseln av 
linskäkten i Styvje, Kungsgårdens smedja,
Hillmans Kvarn. en vackert belägen kulturstig 
och ett spruthus. Samt samlingar av föremål och 
dokument.
   Föreningens aktiviteter bestå i år 2021 av ett 
flertal vandringar och guidningar smidesakti-
viteter såsom prova-på hantverksdagar med 

prova-på för både vuxna och barn, öppet hus 
på levande fäbodar, föredrag och bildvisningar 
fotoutställningar filmvisningar öppet-hus med 
kaffeservering på hembygdsgården och där olika 
utställningar.

Föreningen välkomnar alla som är intresserade 
av sin hembygd på olika sätt att bli medlemmar!
Kontaktperson: Gunilla Häggbom, ordförande 
E-post. gunilla@sonata.se Tfn: 070-5806750

Norrala 
Hembygdsförening

Vårt mål är att stödja våra medlemmar på bästa 
sätt beroende på sjukdomsläget med att anordna 
träffar för att komma ut och aktivera sig för att 
må så bra som möjligt. I många sammanhang 
tränar man för att må bättre. Här handlar det 
om att det är socialt, kul och ett sätt att tävla för 
den som gillar det. Dessutom är det hjärngym-
nastik också.
   Exempel på aktiviteter kan t ex vara kortspelet 
fyrmanswhist. Då träffas vi 1 ggr/ vecka.  Vi 
startar i september 2021 om pandemin tillåter. 
Det blir både kortspel och fikapaus.

Kontaktperson Söderhamn: Rune Vandin och 
Gun Nilsson. E-post: rune.vandin@gmail.com, 
gun.nilsson987@gmail.com tfn: 070-6048210
Hemsida : www.parkinsonförbundet.se 
(gävleborg södra hälsingland). 

Parkinsonföreningen 
Södra Hälsingland
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Seniorverksamheten i SUIF är lite originell. 
Den sköts av en farmarklubb, SPM-Motion. 
Men medlemmarna där är också de allra flesta 
medlemmar i SUIF. Under 2019 ökade intresset 
stort och 60 hade tränat minst 2 ggr. Snittet på 
träningarna var mellan 20 och 30.  Förnärva-
rande är det 4–5 damer med, men vi hoppas på 
många fler när träningarna drar i gång i septem-
ber. Vi avser också att starta nybörjargrupper 
och en satsning på funktionsnedsatta.
   De som är riktigt aktiva deltar också i seriesys-
temet, Div. 5. Övrig tävlingsverksamhet består 
av interna klubbmästerskap i dubbel och singel. 
Dessutom har vi ett utbyte med de Grå pan-
trarna från Gävle och Sandvikenkorpen. Vi har 
också testat en motionsserie för tvåmannalag 
som återkommer under hösten i något annan 
form. Träningstiderna är tisdag och torsdag 
1230–1400. Sista torsdagen i varje månad brukar 
vi ha en träningsturnering av något slag, Det kan 
vara i dubbel, singel, eller lag. I dec. har vi klubb-

mästerskap i dubbel som avslutas med en jultall-
rik, och i april är det dags för Klubbmästerskap 
i Singel, som avslutas med en smörgåstårta. Vi 
brukar avsluta säsongen med någon utflykt och 
lunch.
  
Alla är hjärtligt välkomna, nybörjare eller gam-
mal tävlingsspelare. Alla får plats. Kostnaderna 
är medlemskap i SPM och SUIF, 200: - och 
250: - per år. Detta inkluderar lokalhyra och 
bollar samt lån av robotar. Dessutom lägger vi 
en tjuga per 2 träningspass som går till jultallrik, 
smörgåstårta och avslutningslunch. 

Kontaktperson: Tommy Carlsson 
ymmot.kato@hotmail.com, Tfn: 0702457391

Seniorverksamheten i SUIF
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Föreningen bildades redan 1911 så vi firar i år 
110 årsjubileum. Målsättningen var att bevara, 
förvalta men framför allt att föra vidare och ut-
veckla det textila kulturarvet. Den målsättningen 
har vi fortfarande.
Det senaste året har varit mycket omvälvande 
för oss, inte bara på grund av pandemin som 
gjort att vi varit tvungna att ställa in all vår 
verksamhet. Söderqvistska gården där vi haft vår 
verksamhet i mer än trettio år såldes våren 2020, 
vi var tvungna att hitta en ny lokal till ett rimligt 
pris. Vi ”städade” och plockade under som-
maren och kom fram till att vävstugan måste vi 
göra oss av med. På sensommaren fick vi tag på 
en lokal på Baggargatan 8 ändamålsenlig men 
naturligtvis mycket mindre. Hösten gick åt till 
flytt och inredning av nya lokalen.
Nu hoppas vi som alla andra att pandemin ska 

släppa taget om oss, så vi får börja träffas och 
slöjda igen. Vi har inte gjort någon planering 
med datum det känns för ovisst.
När vi kan starta igen räknar vi med att ha slöjd-
café på torsdagarna som tidigare år, sista torsda-
gen i månaden på biblioteket övriga torsdagar i 
vår nya lokal, några temakvällar och slöjd-café 
övriga torsdagar.
Vi samarbetar med Skärgårdsföreningen med 
hantverksaktiviteter på Österdagarna och om 
det blir Hantverksdag i Skärså så deltar vi där.
Vi planerar några workshops på eftermiddagstid 
till hösten,(september oktober och november) 
med olika teman ex förgänglig slöjd, stickning, 
virkning, broderi, snoddar-snören-rep eller gam-
meldags julpynt. Vi kan ta emot 8 deltagare plus 
ledare varje gång. Vi får återkomma med dag, tid 
och aktivitet till hösten.
Vi finns på Facebook, en öppen grupp, Förenin-
gen Helsingeslöjd, där kommer vi att lägga ut 
våra aktiviteter.
Kontaktperson Barbro Olsson tel. 0730235755     
E-post: grimshararna@gmail.com

Välkommen till Neuro Södra Hälsingland. Vi är 
en ideell och fristående organisation som styrs 
av dig som medlem. Vi arbetar för att förbättra 
situationen för personer med neurologiska sjuk-
domar och skador, samt för deras anhöriga.
Viktiga delar i vårt arbete är att medverka till att 
bryta isolering och skapa gemenskap.
Ge medlemmar och deras anhöriga möjlighet att 
träffas. 
Våra medlemmar har genom våra aktiviteter 
möjligheter till trivselträffar, utflykter m.m.

Kontaktperson: Lasse Österud E-post: 
lasse.o.osterud@gmail.com 
Tfn 070-6290543
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/
soedra-haelsingland/
Hjärtligt välkommen som medlem!

Föreningen Helsingeslöjd

NEURO Södra Hälsingland
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På grund av rådande pandemiläge 

kan antalet deltagare på arrange-

mangen komma att ändras: Kolla 

därför hemsidan, www.livskraft.

one om gällande restriktioner.  

www.livskraft.one
Lennart Andersson E-mail: lennander39@gmail.com Tfn 070-8168411

Vi tackar alla våra bidragsgivare för stöd:


