
Digitala föreläsningar på https://www.spfseniorerna.se/aktiviteter/folk-

halsovecka/ 

Förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar Maj Liz Hellenius Läkare och fors-
kare, 17 maj måndag kl 10.00. 
Gympa och seniorträning, Irene Samuelsson, Gymnastikförbundet, 17 maj 
måndag kl 14.00 
Vård och omsorgsfrågor i framtiden, Gösta Bucht, Professor Emeritus i geria-
trik. 18 maj tisdag kl 10.00 
Musikquiz, 18 maj kl. 14.00 

       Må bättre och lev tio år längre, Bertil Marklund, Professor i allmän medicin  
och folkhälsa. 19 maj onsdag kl 09.00  
Mediyoga Karin Bajlo, Instruktör, 19 maj kl 14.00  
Sex på äldre dar, Malena Ivarsson, socionom och klinisk sexolog.  
20 maj torsdag kl 10.00 
Hjärnträning, Idriz Zogai, Förbundskapten i Svenska Minnesförbundet, 
20 maj torsdag kl 14.00 
Träning för seniorer, Sofia Åhman, träningsguru från TV, 
21 maj fredag kl 10.00 
Tips på bra träning, Sofia Åhman, träningsguru från TV, 
 21 maj fredag kl 14.00 

 
Föreläsningarna kommer att vara tillgängliga att ta del av på den givna web. 
adressen ca 1 månad efter att folkhälsoveckan slutat. Detta gäller dock inte bi-
dragen från Sofia Åhman.  

 
      Under hälsoveckan erbjuder restaurangerna: 

• Linnea och Basilika dagens lunch för 90 kr,  

• Bryggan ger 10 % rabatt på dagens lunch  

• Hamnkrogen erbjuder dagens lunch för 95 kr  

• Restaurangen Adam en dagens lunch för 75 kr. 

• Restaurang Good Green 10 % rabatt 
      Restaurangerna kräver dock att du skall kunna  
      visa att du deltar i hälsoveckan (medlemskort,  
       program eller kontaktkort)   

Cykling med kontrolljakt 
  

Nya gymmet STC, Storgatan 42, erbjuder egen trä-      
ning mellan kl 10.00 till 16.00 varje dag under veckan.     
STC vill dock veta att du deltar i hälsoveckan (Med-
lemskort, program, kontaktkort) 
 
OBS mellan kl. 10.00 till 10.45 på tisdag och torsdag 
ger STC förslag på lämpligt seniorpass, se programmet 
ovan 

 

 
 
Många av oss längtar efter att ses, prata och röra på oss. Efter vinter och mörker och 
ett år med pandemibegränsningar arrangerar nu SPF Seniorerna Höganäs för första 
gången en Hälsovecka tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen i Höganäs 
kommun. Vi bjuder in alla seniorer till många olika aktiviteter under dagarna 17-21 
maj. Alla aktiviteter anpassas efter Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendat-
ioner men kan förändras, se hemsida SPF seniorerna Höganäs eller anslag på biblio-
teket. 
 
Aktiviteterna som vi erbjuder framgår av detta programblad. Så välj vad som passar 
dig bäst och anmäl dig helst före vecka 20 till de aktiviteter du önskar vara med i. 
 

 

Vad händer under veckan i Båtsällskapets klubblokal (båthuset) 
Öppet måndag t.o.m. torsdag mellan kl10.00 -16.00 (lunchstängt kl 12.30 -14.00)  

och fredag kl10.00 till 12.30 
 

• Kaffeservering (10 kr per tillfälle)  

• Information om SPF Seniorernas roll i samhället och vad gör förbundet, di-
striktet och föreningen 

• Vad gör trivselgruppen TILLSAMMANS 

• Vad gör kommunen för seniorernas hälsa 

• Margaretha Ahlström, fysioterapeut och psykoterapeut, finns i lokalen tisdag 

och torsdag mellan kl 14.00 och 16.00 och informerar om autogen träning 

som metod för att få balans och inre lugn i kroppen.  



Program för veckan 
Måndag den 17 maj 
 

kl10.00 Drop-in start med Inga-Maj Hult, ordf. SPF seniorerna Höganäs i Båtsäll- 
    till      skapets klubblokal i Höganäs hamn (båthuset) . Med kaffe och information   
kl12.00 samt Tipspromenad med drop-in start från båthuset. Ingen anmälan behövs 
kl10.30 Foto som hobby  Bo Carlsson och Bente Jakobsen introducerar fotovecka.  
             Ny träff på torsdagen kl 14.00 för att förbereda utställning på avslutningsda- 
             gen. Vi ses i båthuset med kamera/smartphone. Ingen anmälan behövs. 
 

kl12.30 Tid för lunch 
 

kl14.00 Stavgång med Mats Strömgren. Start från båthuset med eller utan stavar. 
             Ingen anmälan. 
kl14.00 Shinrin yoko skogsbad - Avslappning i skogen i tystnad under ledning av 
   eller    Linda Franzon. Vi träffas i Lerbergsskogen på parkeringen vid 111.  
kl16.00 Anmäl till Linda.Franzon@hoganas.se eller på SMS tel. 0724691143. 
     

Tisdagen den 18 maj 
 

kl10.00 Cykling med kontrolljakt under ledning av Lars-Göran Håkansson. Start  
             kyrkplatsen vid Himmelsfärdskyrkan med introduktion till kontrolljakten  
             och därefter cykling. Medtag cykel, hjälm och fika. Ingen anmälan. 
kl10.00 Seniorträning på nya gymmet STC. Lämpligt seniorpass introduceras un- 
             der ledning av STC medarbetare under 45 minuter. Max personer 12. Coro-

naanpassat. Anmälan till elisabethberggren43@gmail.com eller SMS  
             tel. 0705124797 senast fredag den 14 maj. 
kl10.00 Bowling i Sportcenter där vi träffas för en introduktion. Max 16 personer. 
             Anmälan till Bo Carlsson med SMS tel. 0705472246 före 12 maj. 
kl11.00 Höganäs museum besöks och vi tittar på museets utställningar, speciellt 

keramiker Hanne Mago Wiklunds utställning. Anmälan till Bo Carlsson med 
SMS tel. 0705472246 före måndag den 17 maj. Liten avgift. 

 

kl12.30 Tid för lunch 
 

kl14.30 Gummibandspass med Linda Franzon på Cirkusplatsen utanför båthuset.    
      Två tillfällen kl14.30 eller kl16.00. Anmälan till Linda.Franzon@hoganas.se 
   eller på SMS tel. 0724691143. 
kl14.30 Aktuella böcker. Anna Wingård och Helen Bergholt från biblioteket i  
             Höganäs informerar. Plats Bibliotekets hörsal eller utanför beroende på 
             coronarestriktioner. Anmälan till Inga-Maj Hult med SMS tel. 0703284071. 
 

Onsdag den 19 maj 
 

kl10.00 Tipspromenad med drop-in start från båthuset. Ingen anmälan behövs. 
kl11.00  Friskis & Svettis-övning utanför deras lokal med efterföljande lunch till  
             reducerat pris 10% hos Good Green.  
             Anmälan till Linda.Franzon@hoganas.se eller på SMS tel. 0724691143. 
            
  

kl12.30 Tid för lunch 
 

kl14.00 Släktforskning - Hur kommer vi igång och var hittar vi uppgifter.  
 Gunnar Persson informerar. Plats: Linnégatan 15 (ingång på gaveln).  
             Anmälan till Siv.Hult@hotmail.com eller SMS tel. 0706036844 före den  
             18 maj. Max 15 personer kan delta.  
kl15.15  Qigong för seniorer under ledning av Ann-Sofie Andersson. På  
  eller     Cirkusplatsen utanför båthuset. Anmälan till Linda.Franzon@hoganas.se 
kl16.45  eller på SMS tel. 0724691143. 
 

Torsdag den 20 maj 
 

kl10.00 Boule i Väsby under ledning av Anders Holmqvist. Klot finns att låna. An-
mälan till Anders med SMS tel. 0709445858. 

kl10.00 Seniorträning på nya gymmet STC. Gång 2. Lämpligt seniorpass introdu- 
             ceras under ledning av STC medarbetare i 45 minuter. Max 12 per- 
             soner. Corona anpassat. Anmälan till elisabethberggren43@gmail.com med 

SMS tel.0705124797 senast tisdag den 18 maj.  
kl10.20 Funktionell träning och thai-chi under ledning av Camilla Åkesson. Plats 
  eller     konstgräsplanen utanför sportcentret.  
kl11.40 Anmälan till Linda.Franzon@hoganas.se eller på SMS tel. 0724691143. 
 

kl12.30 Tid för lunch 
 

kl14.00 Prova på att dreja på Höganäs drejeri, Ånggatan 6 till en kostnad av  
 200 kr/person. Anmälan till Elisabeth Berggren med SMS tel. 0705124797 

eller elisabethberggren43@gmail.com. OBS Endast för corona vaccinerade.   
kl14.30 Vandring i naturområdet Ärtan och Bönan med Ulrik Alm, ordf. i Natur-

skyddsföreningen i Höganäs. Samling vid Ärtan och Bönans parkeringsplats, 
Industrigatan Höganäs. Ingen anmälan. Medtag gärna kaffekorg. 

kl18.00 PUB på Hamnkrogen, Höganäs båthamn. Anmälan till Monica Strömgren 
på SMS tel. 0707708036 senast måndag 17 maj.  

 

Fredagen den 21 maj 
 

kl10.00 Aktuella böcker. Anna Wingård och Helen Bergholt från biblioteket i  
             Höganäs informerar. Plats Bibliotekets hörsal eller utanför beroende på 
             coronarestriktioner. Anmälan till Inga-Maj Hult med SMS tel. 0703284071. 
kl10.00 Tipspromenad med drop-in start vid båthuset. Ingen anmälan. 
kl10.00  Äventyrsgolf vid Kvickbadet under ledning av Birgitta Thuresson. Ingen  
              anmälan behövs. 
 

kl12.30 Tid för lunch 
 

kl14.00 Avslutning i Tivoliparken med musik, fotoutställning med prisutdelning. 
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