
 

                        
 

 

 
 

 
Vi vill önska dig en fin Påsk! 
 

SeniorNet Huddinge har, som vi hoppas du känner till, ställt in vårens öppet hus, öppen 

verkstad och cirklar. Det har vi gjort av stor omsorg om varandra för att minska risken för 

smittspridning av coronaviruset.  

 

Men det går utmärkt att nå oss via telefon eller mejl om du har frågor eller vill bidra med ett 

tips eller vill ha en kontakt.  

 

Kontakt: huddinge.seniornet@gmail.com 

Telefon: ordförande: 073 676 05 50 

 

Vi uppdaterar också vår webbplats med aktuell information.  

 

 

Några tips:  
Flera butiker har gratis hemkörning när du handlar för ett visst belopp eller erbjuder öppet-

tider för seniorer tidigt på morgonen (ring och fråga). På vissa apotek kan du knacka på rutan 

för att få service.   

 

Hemmagympa med Sofia på SVT1 på förmiddagen vid 9-tiden eller på SVT-play. Var med 

och träna framför tv:n. Ett härligt och uppskattat gympapass varje vardag. Det finns även 

yogapass på både soft- och powernivå på SVT-play. 

 

Biblioteket Huddinge har: strömmande film, digitala tidningar och digitala böcker. 

https://bibliotek.huddinge.se/web/arena  

 

Följ även inlägg på SeniorNet Swedens Facebooksida och https://seniornet.se/  
 

Varma påskhälsningar  

Styrelsen SeniorNet Huddinge   
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Några tankar i coronatider – varje dag viktig  
 

Dagens allra bästa är att gå ut. Går minst ett par timmar per dag. Långsamt eller snabbt 

beroende på dagsformen. Träffar alltid någon på vägen och kan vinka och prata på avstånd. 

Bara ett leende från någon kan vara guld värt. En bekant berättade att hon sett en häger i 

dagvattenparken vid Tullingesjön. Många är ute och cyklar och tar fikastopp på en fin 

uteplats. Passerar stationen i Tullinge centrum men kan inte ta tåget till Huddinge. Ser fram 

emot den tid när vi kan ha öppet hus och öppen verkstad på Biblioteket i Huddinge igen.  

 

Jag har vänt på dygnet. Sover som en tonåring till minst klockan 13 på dagen. Ställer ingen 

väckarklocka. Tar en lång dusch och smörjer in mig med en fin olja som jag hade tänkt ge 

bort i present. Sitter ner och äter frukost. Hur ofta har jag inte stått upp och eller kastat ner en 

macka i väskan för att hinna till ett möte eller någon aktivitet i mitt hektiska pensionärsliv.  

 

Jag har hittat flera träningsprogram som passar mig. Det går bland annat ett härligt program 

på  SVT ”Hemmagympa med Sofia” varje vardag på förmiddagen vid 9-tiden. Hon använder 

flaskor fyllda med vatten som tyngder. Finns även flera avsnitt på SVT-play.  

 

Orolig för allt  
Kämpar mot oron och ångesten som smyger sig på. Allt är så surrealistiskt, som en thriller 

eller en science fiction film. Hur ska det gå? Oroar mig för mina barn och mitt lilla barnbarn 

som föddes i februari. Oroar mig för utvecklingen och framtiden!  

 

Att oroa sig gör naturligtvis ingenting bättre, men ack så svårt att skaka av sig oron som finns  

där hela tiden. Historien visar att pandemier går över. Tilltro är ett bra ord att ”smaka på” och 

förhålla sig till. Hoppet är att ett vaccin kan tas fram, att många blir immuna och viruset sedan 

övergår till en typ av influensa som vi är vana vid. 

 

Jag andas djupt tre gånger och kör en kortvariant av yoga. Rensar tankarna och lugnar ner 

mitt oroliga inre.  

 

Föreningsliv på ett annat sätt  
Den mesta tiden ägnar jag åt att vara digitalt verksam i mina ideella föreningar. Deltar i mejl-

möten, telefonmöten och webbinarier (Zoom-möten). Uppdaterar hela tiden webbplatser och 

Facebooksidor. Senast igår deltog jag i ett tretimmars telefonstyrelsemöte och det gick riktigt 

bra. Webbinarier finns det gott om inom olika intresseområden.  

 

Enormt kulturutbud 

Försöker vaska ut några tips att förmedla från det enorma utbudet på TV och Radio, play-

kanaler, film-kanaler, museers digitala utställningar, kulturevenemang, digitala tidningar,  

e-bibliotek, sociala medier, utbildningar etcetera.  

 

Det är bara att välja. Så själv frossar jag i serier, typ må bra serien ”McLeods döttrar” eller 

långköraren Hämnd och kärlek på SVT, sparar också ihop så att jag kan se många avsnitt i rad 

av Outlander (säsong 5) som går på Viaplay sedan ett antal veckor. ”Går” också på Dramaten 

(Dramaten play) och Operan (Operan play). 

 

”Träffas” ändå 
Kan man träffas ändå utan att vara nära? Jag ringer fler samtal nu än tidigare och har nästan 

dagligen kontakt via WhatsApp med mina barn.  Skickar mejl och sms till mina vänner och 

undrar hur de har det. Det händer också att jag skickar ett kort eller ett brev. Får alltid svar.  

  

 

https://www.dramaten.se/play/
https://www.operanplay.se/


 

 

 

 

Träffar några få utomhus. Drog barnvagn för några dagar sedan. Vilken blandad lycka. Jag 

och min sambo hämtade en nerbäddad liten flicka ”kaksmulan” i barnvagnen utanför porten. 

Det blev en lång promenad i kvarteren där familjen bor. Ingen närkontakt, men en stark känsla 

och en förundran över barnbarnet.  

 

Måste erkänna att jag handlar ibland. Jag sprittvättar mina handskar, har halsduken för 

munnen och väljer tider när det är glest med folk i butiken. Håller avståndet. Handlar i vårt 

centrum som är på gångavstånd. Nu har Hemköp skyddsglasrutor runt kassorna och kömärken 

på golvet. Jag har inte hamstrat! Det finns gott om varor, det är bara hyllan för toalettpapper 

som är tom ibland.  

 

Jag vet att butiker erbjuder hemkörning och att grannar ställer upp, men väljer ännu så länge 

att handla själv. Det finns också ”unga” föreningar som hjälper till att handla och även med 

annat praktiskt.  

 

Varje dag viktig 
Varje dag är så viktig att ta vara på. De små sakerna, ger mig en bra dag. Att hjälpa någon 

annan med det jag kan. Bidra på något sätt. Fint att ha föreningsgemenskap även om vi inte 

kan krama varandra. Ett leende, en gest en vänlig röst. Ett tips eller en fin berättelse betyder 

mycket.  

 

Äta bör man 
Tar till enkel mat. Just nu älskar jag kokta blåbär, supergott på havregrynsgröt. Linssoppa 

med morötter och broccoli är en annan favorit. En stor kopp svart te och en rostad macka med 

ost. Findus dillfiskgratäng smakar riktigt gott. Har aldrig kunnat laga mat och nu känns det till 

och med extra svårt. Tur att jag har en sambo som fixar lyxigt god mat ibland.  

 

Corona 
Jag följer och tar Folkhälsomyndighetens rekommendationer på största allvar. 

Stannar hemma, tvättar händerna ofta och noggrant, går ut men håller avstånd, åker inte 

kommunalt. Har avbokat mina tidiga sommarresor.  

 

Följer mest SVT:s coronarapportering och tar del av presskonferenser. Men undviker att följa 

för mycket. Det är så lätt att drunkna i all information.  

 

Några tankar, Birgitta, medlem i SeniorNet 

 

Länkar:  

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 70 + 

Huddinge kommun om Coronaviruset   

MSBs arbete med anledning av coronaviruset   

                                
Infodemi: Informationspåverkan, desinformation, falska nyheter och missinformation. 

Spridningen av coronaviruset är inte bara en pandemi. Det har också utvecklats till det WHO 

klassar som en informationsepidemi, en infodemi. Källa: Sveriges kommunikatörer Fake 

news och desinformation – en fråga om ansvar. 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-aldre/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-aldre/
https://www.huddinge.se/coronaviruset/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/
https://sverigeskommunikatorer.se/kunskap/nyheter/fake-news-och-desinformation--en-fraga-om-ansvar/?fbclid=IwAR0_l7aSR6YusCcZcfW4agKxypMtUjDLAr213OtUySnxe6nLZFblEU9eScs
https://sverigeskommunikatorer.se/kunskap/nyheter/fake-news-och-desinformation--en-fraga-om-ansvar/?fbclid=IwAR0_l7aSR6YusCcZcfW4agKxypMtUjDLAr213OtUySnxe6nLZFblEU9eScs


 

 

 

   
 

         

https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna 

 

 

https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/            https://handledarguidenseniorer.se/ 
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