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DHR har hållit 
månadsnöte
Markaryd Ordf Eva Tel-
jebrant hälsar ett 40-tal 
medlemmar välkomna 
och särskilt Mona Svens-
son med sina tre barn 
som inledningsvis kom-
mer att underhålla med 
sång och musik. 

Efter fikastunden infor-
merar Eva om Program 
för Social samvaro på 
Mellangård och StigInn 
under september, bio för 
daglediga i Markaryd och 
Strömsnäsbruk, Hjärt- 
och livräddningskurs i 
Markaryd 25/9 och Pro-
gram för Håll dig på be-
nen 4/10 i Strömsnäsbruk. 

Höstens aktiviteter 
börjar 10/9 bowling, 11/9 
läsecirkel, 12/9 kortspel, 
13/9 bingo, 15/9 bad,20/9 
sy o hobby. Resekommit-
tén genom Alf informerar 
om Utflykten 15/9 till 
Slussen, Sussies Café o 
Järnvägsmuseet, Halm-
stads Dragspelsgäng 21/9, 
Rostock 1-4/10, Ullared 
18/10, Elvis4Ever 10/11 
och Arlövsrevyn 2/2 2019. 
Resekommittén fick i 
uppdrag att planera för 
rundtur i älghägnet till 
nästa år. Glöm ej Konst- 
och hantverksrundan 
1-2/9 i Markaryd.

Förhandlingarna av-
slutas och Eva tackar för 
ikväll.

Markaryd Många 
äldre människor lider 
av ensamhet. 

Det är statistikerna 
överens om – även om 
siffrorna varierar.

Lennart Karlsson, 
SPF-ordförande i Mar-
karyd, håller med om 
att problemet är ut-
brett.

– Jag stöter ofta på
upplevelser av ensam-
het bland föreningens 
medlemmar, säger han.

Nu tänker han göra 
något åt det!

På initiativ av pensionärs-
föreningen SPF är ett pro-
gram mot ensamheten på 
gång att formas.

– Inom föreningen har
vi längre gått och tänkt 
på att något måste göras. 
Nu kommer vi äntligen till 
skott, säger han.

I första rummet vänder 
sig föreningen till egna 
medlemmar. Men det ska 
inte stanna där.

– Först fokuserar vi på
medlemmar över 80 år. Det 
blir ett pilotprojekt, som se-
dan förhoppningsvis kom-
mer att omfatta alla grup-
per av pensionärer.

Först ett möte
Första steget - i början av 
oktober - blir ett möte, där 
också bland andra kom-
munens socialchefe Johan 

Rutgersmark kommer att 
närvara.

– Vi har bjudit in 90-talet
medlemmar som är  80 år 
eller däröver, säger Lennart 
Karlsson.

Meningen är att lyssna 
av vilka önskemål som 
finns för att bryta ensam-
heten.

– Mötet blir förstås ett
grepp i blindo, eftersom vi 
ju inte vet vad som faller 
ut. Vi vill veta hur vi ska 
tackla ensamheten, säger 
Karlsson.

Åtgärdsprogram
Men han är ändå övertygad 
om att synpunkter som 
kommer fram ska leda till 
något konkret. I nuläget 
finns alltså inget åtgärds-
program, inte ens ett ut-
kast till ett sådant

– Det har gjorts en utred-
ning inom hemtjänsten, 
där pensionärer fått svarat 
på frågor. Så vi har har ett 
material att hålla oss till re-
dan från början, säger han.

Tanken är att projektet 
mot ensamhet ska drivas 
i samverkan med kommu-
nen och pensionärsfören-
ingen PRO.

Svåra att hitta
Enligt Karlsson finns ett 
problem i problemet.

– Vi har svårt att hitta
alla pensionärer som inte 
mår bra av ensamheten. 
Ensamhet leder ofta till 
tystnad och passivitet, sä-
ger han.

Därför vill han efterlysa 
dessa anonyma åldringar 
och hoppas att hela pen-
sionärskollektivet hjälper 
till att söka.

– Det talas ofta  - helt rätt
- om att ensamhet leder 
till depression och psykisk 
ohälsa. Men det finns fler 
negativa effekter, säger 
Lennart Karlsson.

Undernäring
En sådan är undernäring.

– Ensamma människor
kan helt enkelt tappa mat-
lusten. Därför är undernä-
ring faktiskt ett utbrett 
hälsoproblem bland pen-
sionärer, säger Karlsson.

Han pekar på ytterligare 
en följd av ensamhet.

– Ensamma människor
känner sig ofta otrygga.

Siffror på ensamhet
Det finns i riket officiella 
siffror på omfattningen 
av ensamhetsproblemet 
bland pensionärer. Enligt 
Statistiska Centralbyrån 
(SCB) är var tredje person 
i åldern 65 år och äldre en-
samboende – vilket inte be-
tyder att var tredje senior i 
Sverige upplever ensam-
het.

SCB:s undersökningar av 
svenska levnadsförhållan-
den visar att det särskilt är 
personer i åldern 85 år och 
äldre, som saknar kontakt 
med anhöriga och vänner.

I samma undersökningar 

anger var tionde person i 
åldern 65-74 år och var sjät-
te i åldern 75-84 år att de 
känt sig ensamma. För den 
äldsta åldersgruppen - 85 år 
och äldre - handlar det om 
nästan var tredje person.

Sammantaget innebär 
detta att 300 000 personer 
i åldern 65 år och äldre - el-
ler nästan var sjätte senior 
– uppger att de upplever en-
samhet relativt ofta.

Socialstyrelsens under-
sökningar riktade till äldre 
som har hemtjänst eller 
bor på särskilt boende visar 
att över hälften besväras av 
ensamhet.

Christer Gustafsson
christer.gustafsson@smalanningen.se

SPF-ordföranden Lennart karlsson är på gång att tillsammans med kommunen, 
pensionärsföreningen PRO och den egna föreningen att utforma ett projekt mot ensamhet 
bland äldre. Foto: Christer GustaFsson

Projekt mot ensamhet
”Ensamma människor kan helt enkelt tappa matlusten”

Kvinna 
misshandlades 
av sin man
HaLLaryd  En kvinna i 
Hallaryd anmälde under 
tisdagen att hon blivit 
slagen av sin man. 

Det var vid 11-tiden på 
förmiddagen som man-
nen slagit kvinnan med 
öppen hand i ansiktet. 

Både kvinnan och man-
nen är i 40-årsåldern och 
mannen sitter nu anhål-
len hos polisen.

Kvinna 
misshandlades 
i en butik
Markaryd  Under tisda-
gen skedde en misshandel 
inne i en butik i centrala 
Markaryd. 

En kund, som var en 
kvinna i 80-årsåldern, 
kom in i butiken. Av 
någon anledning ville 
butiksägaren att kvin-
nan skulle gå ut. Kvinnan 
protesterade och butiksä-
garen, som är en man i 
40-årsåldern, tog då tag i 
båda hennes armar. 

Efter en stund lyckades 
kvinnan slita sig loss ur 
greppet och smärta upp-
stod på båda armarna. 

När kvinnan senare 
under dagen polisan-
mälde händelsen var hon 
chockad. Hon uppger även 
till polisen att det fanns 
ytterligare en anställd i 
butiken som såg miss-
handeln men stod bara 
och tittade på.

Teaterhöst med stor spännvidd 
Markaryd En an-
rättning för barn står 
kronologiska först på 
höstens teatermeny i 
Markaryd.

Därnäst väntar en re-
sa till operan i Malmö, 
och någon program-
punkt längre ner avslu-
tas teaterhösten med 
en omskriven pjäs om 
invandring och integra-
tion.

Totalt kan publiken i 
Markaryd välja mellan 
fyra tillställningar.

Markaryds riksteaterför-
ening inleder hösten den 
22 september i Folkets hus 
i Timsfors med  pjäs med 
en klassisk titel – ”Bortby-
tingen”.

Manus bygger på en 
novell av Selma Lagerlöf, 
men i denna uppsättning 
har texten moderniserats 
med handlingen förlagd 
till nutid.

I pjäsen, som vänder sig 
till en ung publik, radas 
det upp sanningar som 

gäller i dag liksom när no-
vellen skrevs för mer än 
hundra år sedan. Lagerlöf 
låter förstå att föräldrar 
inte alltid är goda, att barn 
inte alltid är barnsliga, och 
att troll inte alltid är onda. 
I denna sagans värld är det 
snarare tvärtom. 

Världens barn
Budskapet däremot är tyd-
ligt - hur vi behandlar an-
dra kommer förr eller se-
nare att påverka oss själva.

– Biljettpriset blir sym-
boliskt, men behållningen 
går oavkortat till Världens 
barn. Startskottet för Ra-
diohjälpens stora insam-
ling går visserligen först 
den 28 september, men vi 
tjuvstartar alltså redan 
den 22 september, säger.
Riksteaterföreningens 
ordförande Ros-Marie J 
Neckö.

Föreställningen anord-
nas i samverkan mellan 
Riksteaterföreningen och 
Markaryds kommun.

West Side Story
Punkt nummer två i tea-
terprogrammet är en 

bussresa till operahuset 
i Malmö, där ”musikaler-
nas musikal” – West Side 
Story” – spelas sedan en 
månad tillbaka. Datum är 
den 29 september.

Storyn bygger på Shakes-
peares romantiska drama 
Romeo och Julia. I West 
Side Story har handlingen 
förflyttats till 1950-talets 
New York, där två gäng 
Jets och Sharks slåss om 
makten på gatorna i sta-
dens västra del. Förälskelse 
uppstår mellan Tony från 
Jets och Maria från Sharks, 
vilket resulterar i en våg av 
våld, hat och fördomar.

Musiken är skriven av 
Leonard Bernstein och 
sångtexterna av Stephen 
Sondheim. Uppsättningen 
i Malmö är i nyöversätt-
ning av artisten och för-
fattaren Jason ”Timbuktu” 
Diakité. Huvudrollerna 
spelas av operasångerskan 
Frida Johansson och mu-
sikalartisten Anton Zet-
terholm.

– Det finns fortfarande
några biljetter kvar, hälsar 
Ros-Marie J Neckö.

På tredje plats i höstpro-

grammet - den 19 oktober - 
finns en föreställning som 
inte är teater i traditionell 
mening utan snarare mu-
sikunderhållning.

Underhåller gör Sara 
Lindh och Krister Jons-
son. Titeln på deras fram-
trädande är ”Jag tog vägen 
bort från kartan” med en 
röd tråd av kärlek och upp-
brott men också av hopp-
fullhet - ”det är aldrig för 
sent att hitta nya vägar, 
när man gått vilse”.

Musik och texter av 
många kända namn som 
George Gershwin, Mikael 
Wiehe, Lisa Ekdal, Bob 
Hansson...

Detta blir en helaftons-
kväll i samarbete med 
Stora hotellet i Markaryd 
i ett paket av mat och un-
derhållning. 

Integration
Teaterhösten avslutas den 
25 november i Folkets hus i 
Timsfors med ”När vi träf-
fade varann” - en pjäs om 
invandring och integra-
tion.

En äldre kvinna och en 
ung invandrare råkar stö-

ta ihop. Efter en trög start 
utvecklas en vänskap, som 
förändrar tillvaron för bå-
da. Föreställningen, som 
bygger på verkliga berät-
telser inhämtade från hela 
Sverige, är ett drama med 
värme och välbehövlig 
vänskap. I dialogen dem 
emellan innehåller både 
svenska och arabiska.

I rollerna Gunilla Lars-
son och Robert Hannouch.

Christer Gustafsson
christer.gustafsson@smalanningen.se

Nu kan riksteaterfören-
ingens ordförande Ros- 
Marie J Neckö presentera 
vad teaterpubliken i Mar-
karyd har att se fram emot 
under hösten. 

Foto: Christer GustaFsson


