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Juni – en blomstrande månad 

 

Ljuset är tillbaka! 

Äntligen börjar årets ljuvaste årstid. Dag för dag blir 

det varmare. Midsommarrosorna blommar i kaskader, 

vackra, väldoftande, vita – och ibland rosa.  

Juni är normalt sett lite torrare och har lite lägre 

medelmolnighet än juli och augusti. Det är också den 

ljusaste sommarmånaden med kulmen den 21 juni i 

samband med sommarsolståndet och också en mycket 

bra sommarmånad på många sätt. Juni innebär korta 

nätterna och långa ljusa dagar med högre antal 

soltimmar.   

Solen står högre på himlen och vi ser fram emot att 

fira midsommar igen! Och det gör vi här på 

Seniorernas Hus Göken den 21 juni.                            

Glöm nu inte att anmäla er heller till 

musikunderhållning som anordnas i samarbete med 

Kultur och Fritid i Ystad den 8/6, mer info längre ner i 

programmet.    

Den 14 juni är det dags igen för grillfest och jag hoppas 

att ni är många som kommer.                                            

Sätt guldkant på tillvaron!   

Tänk på sista anmälnings/betalningsdatum och ibland 

är det begränsad antal platser. 

Viktigt info för alla er som vill boka lokalen till 

aktiviteter! Nu är det dags att lämna in så snart ni vet 

när ni ska/vill starta med höstterminen, både nya och 

grupper som är redan igång. 

 



 

 

 

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER 2023 

  

 

 

MÅNDAGAR: 

Biljard, Göken 2  kl. 08.00 – 12.00 I entré  tom 24/4 

  

Canasta, kl. 09.00-12.00 i A-sal (Gerd) tom 31/12 

 

Biljard, Göken 1  kl. 12.00 – 16.00  I entré, året runt 

          

Gymnastik kl. 10.00–11.00  i gympasalen eller ute på gården 

(helgfria måndagar) tom 3/7 (startar den till hösten den 

14/8)Gympa till musik, Rörelsegymnastik som kan utföras 

sittande eller stående efter sin egen förmåga. Med lite träning 

kan du bli mycket starkare och säkrare                                                             

         

 

        

 

 

 



 

 

 

Qigong, kl. 11.00 – 12.30 i A-B salen. tom 12/6 (startar 

höstterminen den 14/8) 

Seniorqigong till CD-skiva. En träningsform som är lätt att lära 

sig och den kräver ingen utrusning. 

Den är fysiskt inte särskilt krävande och kan tillämpas av de 

flesta personer, och den har visats ha dämpande effekt på 

stressrelaterade symtom.  

 

 

Bridge, kl.13.00–16.30 i Hörsalen tom 12/6 

Nu är det dags att börja spela bridge! Ni är alla nybörjare och 

vana spelare, hjärtligt välkomna till Seniorernas Hus Göken, 

Hörsalen. För mer frågor kontakta Anita Ahlbeck 0735407585 

 

                       

TISDAGAR: 

Biljard, Göken 2  kl. 08.00 – 13.00  I entré  tom 2/5 

 

Biljard, Hvita Briggen kl. 13:00 – 16:00  tom 2/6 (startar 

höstterminen den 5/9) 

 

Line-dance, kl. 9.30 -11:30 i Hörsalen  (startar höstterminen 

den 5/9) 

Enkla danser. Alla ska kunna deltaga. En redig motion med 

trevlig musik. Dansledare är Ove Thörnblad. Ingen föranmälan 

behövs.  



 

 

 

 

Promenad med eller utan rullator, helgfria tisdagar kl. 09.30-

11.00    tom 4/7 (höstterminen startar den 15/8) 

Tillsammans tar vi en lagom lång runda i ett tempo som alla 

klarar av. Även du som inte har rullator är välkommen. Vi 

avslutar med gemensam fika 20:- ( fralla och kaffe )        

Samling: Kl. 09.30 utanför entrén på Göken  

 

Qigong, med Sylvi Salomonsson kl. 10:30 -11:30 i AB-salen 

(startar höstterminen den 5/9) 

 

 

Tryggare vardag, kl. 11:00 – 12:00 i Föreläsningssalen      

tom 23/6 (startar höstterminen den 22/8) 

Denna grupp har precis så många deltagare som det går att ha 

för tillfället. För mer info kontakta Bertil Palm 0729265606   

 

Mera LIV, kl. 13.00-14.30 i Föreläsningssalen tom 23/6 

(startar höstterminen den 22/8) 

Lugnt Inre Välmående har vi roligt tillsammans med 

funktionell träning. Vi mixar ro- och stillhetsövningar, sköna 

upplevelser till musik, olika balansövningar och andra medvetna 

rörelser. Vi anpassar övningarna för både stående och sittande. 

Tillsammans landar vi här och nu – i medveten närvaro.  

Var rädda om Er!// Uffe o Bertil 

 



 

 

Öppen gympasal, kl. 13.00–15.00 (ej röda dagar)   

Välkommen ner i vår gymnastiksal. Du tränar helt på egen hand 

men är välkommen att använda de redskap som finns. Obs. att 

vi inte har gympamaskiner 

 

Läsecirkel, gymnastik – lätta rörelser, kl. 13–15.00 i 

Hörsalen. tom 13/6 (startar höstterminen den 8/8) 

Vi träffas och läser, pratar, dricker kaffe och har lätt gympa 

 

Canasta, AB-sal, kl. 13:30 – 16:30 (hela året)  

Ett gäng glada pensionärer träffas under hela året, under 

ledning av Mona Persson, på Seniorernas Hus Göken för att 

spela canasta. Passa på att samtidigt träffa andra. 
                

 

 

ONSDAGAR: 

 

Biljard, Hvita Briggen, kl.09.00-12.00 I Entré (startar 

höstterminen den 6/9)  

Biljard, Göken 2  kl. 12.00 -16.00 I Entré  tom 3/5  

Bingo, kl. 13–15.30 i AB-salen tom 14/6 (start höstterminen 

den 16/8) 

Kom och spela Bingo med oss! Vi håller till i Seniorernas Hus 

Göken  Pris: 22 kr/bricka  

 

 



 

 

Trädgårdsgrupp, kl. 14.00-15.30 i Föreläsnings 

sal/trädgården, Varannan vecka (ojämna veckor) under hela 

året  

Du är välkommen till Seniorernas Hus Göken 

för gemenskap och en trevlig möjlighet att  

träffas och trivas under enkla former i vår  

trädgård eller Föreläsningssalen vid dåligt vädret.  

Fika 20 kr 

 

 

 

 

TORSDAGAR: 

Biljard för nya spelare, kl. 10-12 i Entrén 

Både du som spelat förut och du som är nybörjare är 

välkommen att prova på. Material finns att låna.  

 

Biljard, Göken 1  kl. 12.00 -16.00 I Entré, året runt 

Senior Sport School, Föreläsningssal, kl. 10:00 – 12:00 

(inplanerade datum med Strömberg Alexander) 

Durspel, kl. 9-12 i Hörsalen  startar höstterminen den 14/9 

(ojämna veckor)   Durspel för absoluta nybörjare. Spel utifrån 

Nils Fläckes bok/CD ”I UR och DUR”. Medtag eget durspel i 

tonarten  G-C.  Kontaktuppgifter till ansvarig för gruppen kan 

fås genom verksamhetssamordnaren.  

 



 

 

Stavgång, kl. 9.00 -10.30 i Föreläsningssal/ute. from 17/8 – 

14/12 

Vi samlas på Göken/trädgården och bildar mindre följen som 

går olika långa rundor beroende på ork och tempo (med eller 

utan stavar). Återsamling kl. 10.30 för gemensam fika. Stavar 

finns att låna         

                                                                                       

Qigong, kl. 11.00 – 12.30 i AB-sal. Tom 15/6 (startar 

höstterminen den 17/8) Seniorqigong till CD-skiva. En 

träningsform som är lätt att lära sig och den kräver ingen 

utrusning. 

Den är fysiskt inte särskilt krävande och kan tillämpas av de 

flesta personer, och den har visats ha dämpande effekt på 

stressrelaterade symtom.  

 

Öppen datorverkstad, kl. 10-12 i Datorsalen                       

(helgfria torsdagar) tom 6/7 (startar 

höstterminen den 17/8) 

Datorsalen står öppen för dig som vill 

låna en dator och skriva dokument, 

söka på Internet etc. Du bestämmer vad 

som står på programmet. Samordnaren 

finns tillgänglig för den som behöver 

hjälp. Du som aldrig suttit vid en dator, 

men är nyfiken är också välkommen, liksom du som behöver 

hjälp med din mobiltelefon eller läsplatta.  

 

 



 

 

 

Sitt/stå gympa, kl. 13.30 -14.15 i Hörsalen.  tom 6/7             

(helgfria torsdagar) höstterminen startar den 17/8 Vill du 

minska riskerna att falla? Kom igång med träning. Med lite 

träning kan du bli mycket starkare och säkrare. Här tränar du 

stabilitet och styrka för hela kroppen. Rörelsegymnastik som 

kan utföras sittande eller stående efter sin egen förmåga.  

 

Matlagning för herrar – ”Gubbröran” kl. 17:00 – 20:00       

tom 15/6 (höstterminen startar den 7/9) Anmälan till 

cirkelledare Ronny Larsson, ronnylasson.spf@gmail.com Max 

deltagare 4 personer/grupp Preliminär kostnad per gång 150 kr. 

 

Herrgrupp, Hörsalen kl. 10:00 – 12:00 jämna torsdagar from 

den 10/8 – 14/12 

 

Stick café, kl. 13:30 – 15:30 jämna veckor from 24/8 – 14/12 

i AB-salen 

 

 

 

FREDAGAR: 

 

Öppen gympasal, kl. 9-11 (ej röda dagar) 

Välkommen ner i vår gymnastiksal. Du tränar på egen hand men 

är välkommen att använda de redskap som finns.  

 

mailto:ronnylasson.spf@gmail.com


 

 

Biljard, Hvita Briggen kl. 09.00-12.00 i Entré tom 16/6 

(startar höstterminen den 1/9) 

 

Biljard, fritt spel, kl. 12.00 -17.00  

Köer och annat material som behövs finns att låna 

 

Canasta, 13:30 18:00 i Föreläsnings sal tom 16/6                  

Vi är en grupp som träffas på fredagar på Seniorernas Hus 

Göken. Välkomna att spela med oss  

Canasta, 13:00-17:00 Hörsalen, hela året  

Håll minnet i god form! Kom och spela kort med oss! (hela året) 

 

Majong, 13:00:17:00 A-B sal, hela året start 13/1 2023 

 

 

                               

 

LÖRDAGAR: 

Trivsel stund, 17:00 – 19:00, AB-sal eller trädgården 

när vädret tillåter (lördagar jämna veckor) tom 16/12 

Var och en tar med förtäring/dryck mm om inte 

gruppen gemensamt beställer något. Väl mött! 

 

 

 



 

 

 

 

SÖNDAGAR: 

 

Allsång, kl. 14:00 -15:30 i AB-sal tom 17/12 

Alla kan sjunga. Kom och var med oss, sjung och umgås. Var 

och en tar med förtäring/dryck om inte gruppen gemensamt 

beställer något. Alla är välkomna. 

 

                                        

  Varje dag finns det dessutom möjlighet att läsa tidningen 

(Ystads Allehanda och Skånska Dagbladet), titta på TV i TV-

rummet, spela spel eller kort, lägga pussel m.m. Utanför köket 

finns en bokhylla där vi har byggt upp ett litet husbibliotek. Där 

kan du som vill låna en bok, som du får lov att ta med dig 

härifrån och lämna tillbaka vid nästa besök                

 

 
 

 

 



 

 

 

 

                Frukostklubben  
 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

                   med Gitte och Munevera               

 

 

den 7 juni        

 kl. 10:00 – 11:30               

 i Föreläsningssalen 

Vi börjar med fik KL. 10:00 

 

Fika: ½ bulle med ost och kaffe 25:- 

Anmäl dig till aktivitetssamordnare tel. 

0411-577897 eller på anslagstavlan 

 

 

 



 

 

Musikunderhållning i samarbete med 
Kultur och Fritid i Ystad 
 
Torsdag den 8/6 kl. 16:00 – 17:00 

GUNLIS & KJELL - sjunger med glädje för er! 

       
Ett lustfyllt sommarprogram för sång och piano som med lätthet rör sig mellan 

olika genrer. Klassiska sånger såväl som musikal, visor och jazz. Kjell spelar 

gärna några kända solostycken för piano. Lite allsång blir det också!  

Gunlis Ardevall, har framträtt på många olika scener med romans, visor, jazz, 

opera och folksång samt som solist i kyrkomusik och opera. 

Kjell Edstrand har ackompanjerat många av landets främsta 

sångare/sångerskor inom pop, rock, jazz, musikal och klassisk musik samt 

medverkat i många svenska TV-program som musiker och orkesterledare. 

Kaffe och kaka 25:-                                                       
Anmälan senast den 6/6, (om du vill ha fika) 



 

 

 
Grillkväll på Seniorernas Hus Göken   
 

 

 

Onsdag den 14 juni kl. 16:00 – 17:30 Korvgrillning, 

kaffeservering med kaka 

Pris: 60 kr inkl. korv, dryck, kaffe och kaka 

  

Anmälan senast den 12 juni till aktivitetssamordnare eller skriv 

in dig på listan som finns på anslagstavlan 

 

Anmälan är bindande! 
 



 

 

 

 

Midsommar kaffe, sång och 

musik med Gitte och 

Munevera 
Den 21 juni kl. 14:00 – 16:00 

 

På Seniorernas Hus Göken, trädgården 

Kaffe, tårta och dricka 40:-  

 

Anmälan senast den 19 juni till 

aktivitetssamordnare eller skriv in dig på listan som 

finns på anslagstavlan 



 

 

Tusentals marschaller, glittrande julgranar och de vackraste julprydnaderna. Året avrund 

                  

Svar till maj hjärngympan 

1:Vilken Maj förknippar vi med Den vedervärdige mannen från Säffle? 

1: Maj Sjöwall 

2:Vilken symbol i papper säljs sedan 1907 för att samla pengar till 

behövande barn? 
2: Majblomman 

3:Att maja kan betyda ”gå på picknick”. Men vad kan det mer betyda? 

1: Att pryda med gröna kvistar 

4:Major är en militär grad. Men vilken av följande grader har högre rang 

än majoren? 
X: Överstelöjtnant 

5:Majsång är kanske mer känd som ”O, hur härlig majsol ler”. Vem har 

skrivit denna sång? 
2: Carl Wilhelm Böttiger 

6:Vad av följande är namn på ett slags lergods? 

1: Majolika 

7:Vilken romersk gudom var månaden maj helgad åt? 

1: Jupiter 

8:Vad är en majuskel? 

X: En stor bokstav / versal 

9:Kung Carl XVI Gustaf fyller år sista april. Men vem i kungafamiljen 

fyller år i maj? 

1: Prins Carl Philip 

10:Hur stavas såsen? 

2: Majonnäs 

 

Grattis till SIV KASEBO vinnare av april hjärngympan                     



 

 

Juni hjärngympa 

1. Hur många olika blommor ska man ha under kudden på 
midsommaraftonsnatten? 

1. 10 
X. 7 
2. 5 
 

2. Vad betyder midsommar? 

1. Mitt i sommaren 
X. Sommarnatt 
2. Gryning 
 

3. Hur firar man midsommar i Danmark? 

1. Dans kring huset 
X. Sankt hansbål 
2. Sångfestival 
 

4. Vad kallas det för när man smyckar midsommarstången? 

1. Piffa 
X. Maja 
2. Blomstra 
 

5. Vem har namnsdag på midsommardagen 2022? 

1. Rakel, Lea 
X. Selma 
2. David, Salomon 
 

6. Vilket land kommer matjessillen från? 

1. Sverige 
X. Norge 
2. Holland 
 

 

 

 



 

 

7. Vi äter mycket sill till midsommar men hur gammal kan en sill bli? 

1. 10 år 
X. 25 år 
2. 50 år 
 

8. Vad heter gräslök på latin? 

1. Allium schoenoprasum 
X. Allium forcenprasum 
2. Allium kransprasum 
 

9. I sången "Visa vid midsommartid" omnämns tre kvinnor. Vad heter de? 

1. Karin, Fia, Lisa 
X. Ull-Stina, Kull-Lina, Gull-Fina 
2. Klara, Ulla, Ebba 
 

10. Vad heter GB:s minsta glass som är ljusgrön och smakar tuttifrutti? 

1. Sommardröm 
X. Igloo 
2. Piggelin 
 

11. "Vi äro musikanter" sjungs vid midsommarstången. Vilka 
musikinstrument omnämns? 

1. Basfiol, flöjt 
X. Trumma, flöjt 
2. Flöjt, trumpet 
 

12. Det finns ett jordgubbsmuseum i Europa som heter Musee de la Fraise 
- i vilket land ligger det? 

1. Frankrike 
X. Österrike 
2. Belgien 

 

Namn:……………………………………………………… 

Skriv in de rätta svaren och lämna in din svarstalong senast 14 juni 2023 i Seniorernas 

Hus brevlåda, för att vara med i tävlingen. Lycka till! 



 

 

 

Det här är Seniorernas Hus 

Seniorernas Hus är Ystads kommuns satsning på en mötesplats för 

äldre. Vi finns på Göken i Ystad och på Löderupsgården i Löderup. 

Med Seniorernas Hus vill vi främja hälsa, förebygga ohälsa och ge 

förutsättningar för ett aktivt åldrande. Vi vill bidra till att bryta 

social isolering, ge en meningsfull vardag och skapa delaktighet i 

samhället. 

Till Seniorernas Hus är alla äldre välkomna, oavsett om man tillhör 

en förening eller inte. Här erbjuds aktiviteter i egen regi men också 

i samarbete med frivilliga, studieförbund och olika föreningar. Alla 

aktiviteter är öppna för alla, oavsett vem som står som 

medarrangör! Inget medlemskap krävs. Observera att vissa 

arrangemang kräver föranmälan. 

Har du förslag på aktiviteter, som du skulle vilja se här på 

Seniorernas Hus Göken? Har du hört talas om någon rolig eller 

intressant föreläsare som vi kan bjuda hit? Är ni ett gäng seniorer 

som redan träffas, men som saknar lokal och samtidigt kan tänka er 

att bjuda in andra till er aktivitet? Då är ni välkomna att låna våra 

lokaler inom ramen för Seniorernas Hus. Även ni som har en 

studiecirkel kan under vissa förutsättningar få låna våra lokaler. Ta 

kontakt med verksamhetssamordnaren så berättar jag mer. 

Välkommen in! 

 



 

 

 

 

Lite information om var du kan hitta våra program: 

 Aktuellt program finns alltid att hämta på Seniorernas Hus 

Göken i Ystad och på Löderupsgården. Det finns även att hämta 

på Anhörigcenter , på biblioteken i Ystad , Seniorernas Hus 

Göken, Löderup , Glemmingebro , Köpingebro och badhuset-

Ystads arena. Du kan också hitta aktuellt program på vår hemsida 

på ystad.se. Sök på ”Seniorernas Hus” och klicka dig vidare till 

Göken respektive Löderup. Om du inte har dator eller har 

möjlighet att själv hämta programmet, kan du kontakta någon av 

oss verksamhetssamordnare , så skickar vi ett program till dig 

med posten. Seniorernas Hus har även Facebook , ”Seniorernas 

Hus Göken” och ”Seniorernas Hus Löderupsgården” heter vi, där 

kan du se bilder på alla våra trevliga aktiviteter och även lite av 

vad som händer på Seniorernas Hus.  

Seniorernas Hus Löderupsgården Fabriksgatan 7 27176 Löderup 

0411-577876 Seniorernas Hus Göken Petrigatan 10 27140 Ystads 

kommun 0411-57 7897 

 

Välkomna in till Seniorernas Hus! 

Kontakt och bokning 

Verksamhetssamordnare, 

Seniorernas Hus Göken 

 

Munevera Elkaz 

0411-577897 

munevera.elkaz@ystad.se 

 

 

 

 

 

mailto:munevera.elkaz@ystad.se

