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2013 med Kultur 365  
 

 ett samarbete mellan Kultur & fritid och Äldreomsorgen inom Social-och 

omsorgskontoret. 

 

Kultur 365 har under 2013 fortsatt arbeta med ett brett och varierande utbud med aktiviteter för 

seniorer. Kultur 365 har tagit till sig nya förslag från äldre och personal om att skapa både 

kontinuitet och överraskningar i utbudet av aktiviteter. Kultur i vardag och till fest.  

 

Målet med verksamheten är att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och 

kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun. Samarbetet inleddes 2002 och under 

början av 2014 kommer nytt avtal att tecknas. Äldreomsorgen och Kultur & fritid har gjort en 

överenskommelse om vilka resurser som respektive kontor ställer till förfogande för.  

 

Enligt äldreomsorgens nationella värdegrund ska vård- och omsorgsarbete präglas av trygga 

boendeförhållanden och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Värdegrunden 

stödjer den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. Regeringens uppdrag till 

Kulturrådet har syftat till att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet genom 

Kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra. Med delaktighet menas att 

individer ur målgruppen äldre ska delta som utförare eller genom en egen upplevelse i aktiviteter 

baserade på ett brett kulturbegrepp. 

 

Kultur 365 har under 2013 genomfört 387 aktiviteter. Där totalt 6 740 äldre deltagit och varit 

kreativa kulturskapare. 

 

 

Projektets organisation 2013 

 

Styrgruppen består av resultatområdeschef från Äldreomsorgen, Rosemarie Johborg och från 

Kultur & fritid, Luna Kulturhuschef Anders Lerner.  

 

Projektet Kultur 365 leds av Lars Ahlin, Kulturmäklare på 100 % .fr o m mars 2013. Hanna Ekroth, 

producentassistent har under 2013 jobbat med 75% Kultur 365 t o m mars 2013. Hans Qviström, 

timanställd på ca 25 % för arbete med PlaymÄkers under våren. Jessika Gustafsson och Andreas 

Nilsson var playmÄkers våren 2013. Fredrik Wallin och Manjari Molnia var PlaymÄkers under 

senare delen av hösten 2013. Samtliga PlaymÄkers arbetade 75%. 
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Kommunikation 

 

Fler och nya brukare och anhöriga har under 2013 hittat våra kommunikationskanaler. Det är en 

positiv utveckling då vi tycker att kommunikation till alla parter är viktig för att nå ut med både 

information och aktiviteter. Nätverket för personal inom äldreomsorgen har vi arbetat upp under 

flera år och delar av det presenteras nedan i form av de aktivitetsutvecklare som finns på varje 

seniorboende. I avsnittet nätverk kan ni också läsa mer om hur vi arbetar utanför Södertälje med 

kommunikation och nätverk.  

 

 

Aktivitetsutvecklare  

 

På varje enhet inom äldreomsorgen finns minst en, oftast flera, utsedda aktivitetsutvecklare som 

fungerar som referensgrupp inom Kultur 365, där vi samarbetar och ta tillvara på deras 

erfarenheter och idéer. I aktivitetsutvecklarens roll ingår ”Att utveckla aktivitetsformer och 

aktiviteter på sin enhet. Att informera, inspirera och vägleda övrig personal på enheten”. Vi 

arbetar även tillsammans med utvärdering och ”tester” av nya aktiviteter och material i 

verksamheterna, där våra äldre tillsammans med aktivitetsutvecklare ger sina synpunkter och 

informerar om sina upplevelser. 

 

Under 2013 har Kultur 365 fortsatt arrangera olika aktiviteter för personal som arbetar som 

aktivitetsutvecklare, bl. a. genom att hålla regelbundna aktivitetsutvecklarmöten och arbeta för 

ökad stimulans inom kulturella områden, t ex genom utbildning, upplevelse och information.  

 

För att kunna ta del av varandras arbete och på så sätt internt sprida kunskap och goda idéer 

mellan personal har vi fokuserat på att lägga aktivitetsutvecklarmöten på våra egna 

dagverksamheter och vård- och omsorgsboenden. Under 2013 har vi haft 6 möten. Mötesplatser 

har varit Stadshuset, Glasberga, Wijbacken, Heijkensköldska dagverksamhet, Oxbackshemmet 

och Ljungbacken. Vi har också under aktivitetsutvecklarmötena lagt mer fokus på workshops där 

utvecklarna själva får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och ge förslag på nya 

aktiviteter och utvecklingsområden. Några teman har varit: Ombud i läsningens tjänst, Varför 

står TV:n på? Aktivitetsutvecklarens roll, TV-serien ”Sveriges bästa äldreboende”,  Hur personlig 

får man vara när man jobbar inom vården? 

 

Den 18 september gick alla aktivitesutvecklare tillsammans och såg föreställningen ”Bäst före” 

med Claes Månsson. Den komiska monologen handlar om att åldras och var ett uppskattat 

inslag. 
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Kultur 365s hemsida 

Kultur 365 har information om alla våra aktiviteter och upplevelser på kommunens hemsida: 

www.sodertalje.se/k365. 

 

Digitala nyhetsbrev 

I september 2011 gick vi över från tryckt pappersform till digital version, något som vi fått fin 

respons på. Vi ser många fördelar med att gå över till digitalt media, dels sparar vi naturen men 

vi får också större möjlighet att sprida information och nå ut till fler.  

Genom att besöka vår hemsida www.sodertalje.se/k365 kan intresserade anmäla sig till att få 

Kultur 365 nyhetsbrev, oavsett var och vad man arbetar med. Nyhetsbrevet publiceras den 15:e i 

varje månad. 

 

Facebook  

Under 2012 startade Kultur 365 även en Facebooksida för att hitta fler kommunikationskanaler. 

Där har vi haft upp till 2000 visningar på vissa inlägg. Vi har i dagsläget runt 150 medlemmar i 

gruppen.  

 

Media 

Under 2013 har många av våra delprojekt synts i olika medier och på hemsidor. I kommunens 

informationsmaterial som går till alla hushåll i Södertälje ett par gånger om året har Kultur 365 

fått ett eget utrymme och medverkat med 65+ nytt. 

 

 

Vad har hänt under året? 

 

Nya filmer och böcker 

Det har köpts in böcker om gamla Hölö/Mörkö från Hölö-Mörkö hembygdsförening och böcker 

om gamla Järna från Järna hembygdsförening. 

De senast inköpta filmerna är: Vi hade i alla fall tur med vädret, Palme-filmen; Ljusår, en film om 

en vardag i en trädgård; Oceans, en film under vattenytan, Wild Wonders of Europé, Finsk 

karaoke samt en film om St:a Ragnhild kyrka. 

 

Spelbytardagen 

Bokbytardagar har länge varit populära och i Södertälje har vi nu utvecklat och även testat 

spelbytardag. Initiativet kom från aktivitetsutvecklare som såg möjligheter i att byta spel, pussel 

och dyligt för att kunna förnya aktiviteterna på seniorboenden. Istället för att köpa nytt så 

http://www.sodertalje.se/k365
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kanske de kunde byta? Hela Social- och omsorgskontoret var inbjudna den 26:e september på 

Mariekällgården, men tyvärr var det inte så många som deltog denna dag.  

 

Den populära spellådan tillverkad av Kultur365 ”Håll låda” delades under året ut till alla enheter 

inom Social-och omsorgskontoret (tidigare har vård- och omsorgsboenden och 

dagligverksamheterna fått ta del av spelen). 

 

Triggarlådor 

Ibland behövs det någonting litet eller stort som triggar oss. Syftet med triggarlådorna är just att 

skapa tankar, samtal och aktivitet. Samtliga triggarlådor har under året fortsatt cirkulera runt på 

boenden, dagverksamhet och mötesplatser. Vi har totalt tio olika triggarlådor till utlåning. Under 

2013 fick vi som nytillskott även låna lådor från Torekällberget och Södertälje konsthall. Dessa 

studielådor används egentligen för förskola och skola men har visat sig även fungera för seniorer. 

 

Olympiadlådan 

Med denna triggarlåda vill vi hitta en lockelse och ursäkt för att vara mera utomhus under 

sommaren. Några av aktiviteterna som finns är: kula, diskus, spjut, orientering, speedbadminton, 

fotbollskrocket, boccia, fallskärm, storkdans, fotboll, minitennis, ärtpåse-kastning, dartkastning, 

tennis/Badmintonnät och lite annat smått och gott. De flesta av sakerna är i skum eller plast för 

att de inte skall komma någon till skada. Det finns möjlighet att ta fram en aktivitet från lådan i 

taget alternativt att plocka fram allt för att göra en 10 – kamp. Det går också bra att välja mellan 

att arbeta tillsammans eller tävla mellan bostadsgrupper eller individuellt. Både de äldre och 

personalen kan delta.  

 

Lådan cirkulerade hela sommaren till samtliga vård-och omsorgsboenden till stor belåtenhet, 

både för äldre, vårdpersonal, sjukgymnaster och arbetsterapeter. 

 

Musikunderhållning 

Livemusik och sång är ett av inslagen i Kultur 365:s verksamhet. Året har bjudit på ett varierat 

utbud av musikaliska inslag.  

 

Vi sätter stort värde i att kunna presentera ett varierat utbud med både kända och okända 

artister och program. Under året som gått har vi haft uppträdanden av bl a Ellen Molnia (svensk 

folkmusik), elever från Wendela Hebbegymnasiet, Joakim och Jonas (flosklerfri musik), Duo 

Renberg (rock-och jazzmusik) och elever från Kulturama (glad igenkännande musik). 
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Körsång på Mariekällgården 

Personal på Mariekällgården har tränat på körsång under våren under ledning av en körledare 

som Kultur 365 bekostat. Resultat presenterades på Mariekällgårdens midsommarfest. 

 

Intern-tv 

Arbetet med intern-tv startades och drevs av personal från Kultur 365 som ett 

stimulansmedelsprojekt från Socialstyrelsen 2010. Idén till projektet Intern- tv kom från skolan 

där de länge använt sig av intern-tv som kommunikationskanal. Resultatet blev ett system fysiskt 

begränsat till varje vård- och omsorgsboende. Sammanlagt finns intern-tv på åtta enheter. Under 

2013 har målsättningen varit att förbättra kommunikationen gentemot såväl brukare, personal 

som anhöriga via den nya gemensamma intern-tv kanalen.  

 

Raggarrunda med Telge Crusiers 

Den 1 juni arrangerade Kultur 365 och Telge Cruisers en raggarrunda för alla brukare på vård-och 

omsorgsboenden. 

Så här stod det i Länstidningen den 2 juni 2013: 

De möttes i en Cheva på 50-talet. I lördags fick det äkta paret Lage och Ingeborg Rydberg lämna 

sitt hem på Glasberga äldreboende för en riktig raggarutflykt med Telge Cruisers. 

Sakta rullar ett par glänsande jänkare upp framför entrén till Glasberga äldreboende. För fjärde 

året bjuder Telge Cruisers ut äldre på en bilutflykt, pensionärscruising, med tillhörande stopp för 

fika. I lördags hade man lyckats samla hela 18 bilar som delade upp sig och åkte runt till flera 

äldreboenden och samlade ihop drygt 30 äldre gäster och ett tiotal personal för utflykten. 

– Det här ska bli jätteroligt! Jag har åkt raggarbil förut, säger Augustin Bartola förtjust när han 

betraktar de tjusiga bilarna på uppfarten till äldreboendet. 

Ett samarbete mellan Telge Cruisers och Kultur 365. 

 

Fiskebåten Dolly 

Fiskebåten Dolly som fritidsgårdarna har hand om ligger vid Ejdern i Södertälje. Den 10 och 17 

juni arrangerade vi  2 turer som innebar att 24 boende/brukare inkl. personal fick en båttur på 

Södertäljes kanal. 

 

Filmen ”En oväntad vänskap” 

Tillsammans med hela social-och omsorgskontoret visade vi den franska filmen En oväntad 

vänskap. Filmen handlar om Driss, en ung kille från förorten som precis kommit ut från fängelset, 

anställs genom en händelse som personlig assistent till den oförskämt rike, men också mycket 

ensamme aristokraten Philippe som blivit förlamad efter en skärmflygolycka. 

Den 26 mars arrangerade Kultur 365 denna visning för totalt 300 personer från Social-och 

omsorgskontoret på Estrads scen.  
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Guldfika med boende, unga och tårta 

Den 3 december kl 14 kom ett 30-tal ungdomar från Telge Tillväxt till Södertäljes största 

äldreboende. Kultur 365 arrangerade då ”Guldfika”. Ungdomarna hade med sig tårta som ICA 

MAXI sponsrat samtliga, över 130 personer (ca 100 äldre och 30 ungdomar) deltog. Det blev en 

annorlunda guldstund med tårta och samtal över generationer.  Vem vet, det kanske är fler unga  

som söker jobb inom äldreomsorgen framöver.  

 

Mitt liv - mitt arbete 

Kultur 365 vill väcka nya diskussioner och tankar till liv och gjorde därför ett försök att skapa ett 

samtal kring arbete och yrken. Att arbetet påverkar individers liv kan vi alla skriva under på. 

Kultur 365 gick ut till alla enheter inom äldreomsorgen med ett uppdrag att ta reda på vilka 

yrkesgrupper som fanns representerade bland de äldre. En affisch som skickades till 

aktivitetsutvecklarna togs fram för att sättas på dörren in till verksamheten som 

diskussionsunderlag. På affischen kunde följande läsas:  ”Arbete är en mänsklig verksamhet som 

genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster”.  

 

Samarbete med mötesplatserna  

I Södertälje finns idag 10 mötesplatser där aktiviteter anordnas tillsammans med frivilliga. 

Mötesplatserna vänder sig till de som är 65+, som vill träffa nya vänner, umgås och delta i 

trevliga aktiviteter. 

Dessa mötesplatser besökte Kultur 365 under september för att höra om nuvarande 

kulturutövande hos besökarna, och om hur de får information om kultur i Södertälje. 

Kultur 365 väckte även diskussion om framtidens kulturbehov i livet på äldreboende och hos 

människan i stort. 

För att samordna kultur och aktiviteter för seniorer i kommunen är samarbetet med 

mötesplatserna en viktig del i arbetet. Även under 2013 har vi bidragit med programpunkter till 

mötesplatserna. Vi har också lånat ut filmer och andra aktivitetsredskap.  

 

Läskraft inom äldreomsorgen 

Kultur 365 har under året medverkat i ett projekt som ska inspirera frivilliga och anhöriga till 

högläsning av lättlästa böcker. Men även för att visa upp nyheter för äldre med demens både på 

äldreboenden, dagverksamheter och för dem som bor kvar hemma. Projektet heter Läskraft! och 

är ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan 

och landets bibliotek.  

Under våren gick 3 anställda inom äldreomsorgen kurs på Stadsbiblioteket i Södertälje. 

Stadsbiblioteket har också varit med på aktivitetsutvecklarmöten för att diskutera utbudet som 

finns idag. Svenska Kyrkan har även dom högläsning på vissa vård-och omsorgsboenden. 

 



 

Kultur- och fritid och 

Äldreomsorgen  

 
 

 

 

 

Surfplattor inom äldreomsorgen 

PlaymÄkers har tidigare arbetat med iPad för äldre genom aktiviteter, att söka efter 

information,spela spel tillsammans, lösa korsord eller spela Melodikrysset. Detta inspirerade till 

ett samarbete mellan Finskt förvalningsområde i Södertälje, biblioteket och Kultur 365 där 

läsplattorna introducerats för finska seniorer. De kan söka information, läsa finska tidningar, se 

finska videoklipp,  höra sånger eller spela spel och lösa korsord.  Nyfikenheten har ökat för nya 

teknik och äldre. Bland annat arbetar regionbiblioteket i Stockholm hårt för att öppna upp 

möjligheter för äldre att använda surfplattor på bibliotek. 

 

Stäying Alive 

Ett samarbete med Cirkus Cirkör. Under 2013 även med ABF Södertälje-Nykvarn. Se bilaga. 

 

PlaymÄkers - Generationsmöten genom ny kulturteknik 

Ett samarbete med Telje Tillväxt AB. Se bilaga. 

 

Seniordagen den 4 oktober  ”Bevara dig väl - Livskraft för äldre” 

Seniordagen anordnads av kommunala pensionärsrådet varje år. Detta års seniordag hade 

temat: ”Bevara dig väl – Livskraft för äldre” och arrangerades i Södertäljes stadshus den 4 

oktober.  Kultur 365 medverkade med informationsbord, internet sök och workshops i drama 

och teater. Även presentation av vad PlaymÄkers gör. 

 

 

Kultur 365 nätverkar och inspirerar 

 

Kultur 365 har på både nordisk och riksnivå fått en plats för sina innovativa, nytänkande och 

modiga projekt med och för äldre. Därför har detta år innehållit många inbjudningar från andra 

kommuner, organisationer och länder för att locka till liknande verksamhet. Att nätverka är 

viktigt både för att sprida den kunskap vi har i projektet men också att inspireras av andra 

aktörer.  

 

Lars Ahlin är sedan 2001 med i det ”Nationella nätverket för Kultur i vården”. Nätverkets 

ändamål är att samverka mellan olika företrädare inom utbildnings- och kultursektorn, hälso- och 

sjukvårdsektorn samt kommunernas vård och omsorg för att stärka samarbetet mellan dessa 

parter. Nätverket syftar också till att öka kunskapen om vad kultur i vården kan innebära för 

enskilda människor och för samhället i stort. I år var mötet i Göteborg. 

 

Det har under året hållits två heldagsmöten i nätverket ”Kultur och äldre i Stockholms län”, som 

var ett initiativ från Södertälje. Detta nätverk ingår i Föreningen Storstockholms kultur- och 
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fritidschefer (FSKF) och är en regional samverkansgrupp för kommunala förvaltningschefer inom 

kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Region Gotland. Den 19 mars arrangerade Värmdö 

kommun och den 6 november arrangerade Botkyrka kommun ett nätverksmöte. Nätverket 

består idag av 24 medlemmar spridda över hela Stockholms län. 

 

Nätverket i Norden 

Ett samarbete med kommunens vänorter i Norden inleddes maj 2013.  Det innebar att Lars Ahlin 

och enhetschefen för Mariekällgården Lena Bäcklund informerade om Kultur 365:s verksamhet 

och äldreomsorgen i Södertälje på plats i Sarpsborg.  

 

I september arrangerade Kultur 365 ett tvådagarsprogram för chefer och politiker från Forssa, 

Struer och Sarpsborg i Södertälje. Temat var ”Kultur och High Tech inom äldreomsorgen”. Vi 

informerade om kommunens alla olika verksamheter, bl a vård-och omsorgsboende, 

hemtjänsten, kommunens mötesplatser, LEAN, Kultur 365 och finska förvaltningsområdets 

verksamhet. 

 

Ett mycket uppskattat besök gjordes på Södertäljes modernaste äldreboende Glasberga. Även 

besöken på Mariekällgården, Tom Tit, Kulturhuset i Ytterjärna och Stadshuset visade upp sina 

bästa sidor. 

 

I oktober representerade Lars Ahlin Södertälje kommun i ett kulturellt inspirationsmöte som 

ägde rum i vänorten Struer. 

 

Nordiskt expertmöte – Värt att leva för 

Den 28 november arrangerade Kulturrådet ett nordiskt expertmöte om kultur för äldre. På 

konferensen diskuterades hur vi kan möta gemensamma nordiska utmaningar med en åldrande 

befolkning. Dessutom redovisades en utvärdering av den svenska satsningen Kultur för äldre. Ett 

av Kultur 365:s projekt som lyftes speciellt var ”Stäying Alive”. Kultur 365 representerades av 

Kulturmäklare Lars Ahlin, kulturarbetare Hans Qviström och sjuksköterskan Gunn Ask. Vi 

presenterade även den övriga verksamheten med flygblad. 

 

 

Utvärdering av Kultur 365 

 

Utvärdering av Kultur 365 av Oxfords Research 

Företaget Oxford Research på uppdrag av Kulturrådet utvärderade de verksamheter som har fått 

stöd från Kulturrådets uppdrag Kultur för äldre. Där ingick bland annat flera av Kultur 365:s 
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delprojekt, som fick stor plats i utvärderingen. Förutom en övergripande utvärdering blev fyra 

projekt utvärderade speciellt. 

Se hela utvärdering på Kulturrådets hemsida: 

http://www.kulturradet.se/Documents/Bidrag/Kultur%20f%c3%b6r%20%c3%a4ldre/kultur_aldr

e_slut.pdf 

 
 

Inför framtiden 2014 

 

Kultur 365 har inför 2014-2015 blivit beviljade ett stort bidrag från Statens Kulturråd för 

kulturverksamhet för äldre. Under 2014 kommer bland annat projektet ”Låt med tiden” 

genomföras där äldres texter samlas in, produceras till en skiva för att sedan bli till en stor show 

med livesändning. Opera improvisatörerna är ett annat nytt delprojekt som kommer starta under 

våren och visa Södertäljes seniorer olika sidor av opera. Fler spännande projekt tillkommer.  

 

Den kulturella hjärnan (www.kulturellahjarnan.se) är en internationell spetsforskning om 

relationen mellan kultur, hjärnan, lärande och hälsa. Studierna är baserade på Karolinska 

institutet och leds bland annat av Gunnar Bjursell som forskat kring åldrande och hjärnan. En 

annan spännande forskning som pågått är LEV-projektet (http://www.regeringen.se/sb/d/15974) 

där de studerat den Långsiktiga efterfrågan på Välfärdstjänster, hur vi ska kunna öka kvaliteten, 

möta den åldrande befolkningen och hålla i kostnaderna. I deras rapport drar de slutsatserna att 

”Ny teknik kommer att vara katalysatorn som gör nytänkande inom sjuk- och äldrevård möjligt”. 

 

Kultur 365 vill fortsättningsvis vara med som en sammanhållande funktion för arbetet med 

aktiviteter för äldre i Södertälje. Denna sammanhållande funktion som projektet haft sedan 2002 

vill vi också utmana med att fortsätta ta in nya delprojekt, ny teknik och ta del av aktuell 

forskning och nätverk för att komma till klarheter ikring Kultur för seniorer.  

 

Kultur 365 vill att de äldre ska ha en fortsatt hög livskvalitet och vill våga utmana och utveckla 

synen på den äldres plats i Sveriges kultursamhälle. Alla oavsett ålder har rätt till ett rikt kulturliv. 

 

 

 

http://www.kulturradet.se/Documents/Bidrag/Kultur%20för%20äldre/kultur_aldre_slut.pdf
http://www.kulturradet.se/Documents/Bidrag/Kultur%20för%20äldre/kultur_aldre_slut.pdf


n PlaymÄkers startade 2007, då var 
det tv-spel – nu är det Ipad. Play-
mäkers är ungdomar som jobbar som 
tekniklotsar åt äldre på dagverksam-
heter, äldreboende och mötesplatser. 
PlaymÄkers har idag med sig Ipads 
som vi använder som en kommunika-
tionsplatta och önskebrunn. Väldigt 
individanpassat. De äldre kan få se 
platser med Google maps, höra och 
se sina artister via Youtube och t.o.m. 
prata med sina barnbarn via Skype. 

PlaymÄkers träffar de äldre på 
senior boenden eller dagverksamhet 
där de via samtal och umgänge tar 
reda på vad de äldre är intresserade  
av och om de vill delta aktivt i efter-
middagens program. Lagom till efter-
middagskaffet skapar Play mÄkers 
med support av professionella scen-
coacher en interaktiv program efter 
ett förberett tema. Med inspiration av 
förmiddagens möten och samtal med 

brukare och personal skapas genera-
tionsmöten.

Exempel på program är, ”Rese-
byrån” en fingerad bussresa från 
Södertälje till Paris, ”Finlandsbåten” 
med paraplydrinkar, dans och  
karaoke, ”Konstrundan” där vi upp-
lever befintlig konst, både boendet 
och brukarnas egna alster samt ritar 
med hjälp av Ipad:s och ”Jukebox” en 
levande musikmaskin där brukarna 
önskar sina favoritlåtar.

PlaymÄkers kompetensområden  
är kombinationen ny teknik och att 
göra den lättillgänglig. Södertälje 
har många äldre med ursprung från 
olika delar av världen och internet är 
ett enkelt sätt att kommunicera med 
anhöriga och vänner på distans.

– Genom att införa denna nya yrkes-
roll, ”PlaymÄker”, skapar vi naturliga 
generationsbryggor. Ungas intresse 

för äldreomsorg ökar samtidigt som 
de är katalysatorer för nya upplevel-
ser för och med de äldre. PlaymÄkers 
fungerar även som ett stöd för övrig 
personal i aktiviteter.

PlaymÄkers 
– Generationsmöten genom ny kulturteknik

Kultur 365

PlaymÄkers är ett samarbete  
med Telge Tillväxt och de två senast 
åren även med stöd av Kulturrådet. 
1 450 deltagare på 54 program.

Kultur 365 - Kultur för äldre
Södertälje kommun driver verk
sam heten Kultur 365 som anordnar 
aktiviteter för äldre varje dag.  
Målet är att skapa nya perspektiv 
och synsätt för fysisk aktivitet,  
social tillvaro och kulturellt  
tänkande för seniorer.
KONTAKT: Lars Ahlin, kulturmäklare, 
Kultur 365, Södertälje kommun.
MER INFORMATION OCH LÄNKAR PÅ: 

www.sodertalje.se/k365

FAKTA



n Med initiativ från Kultur 365, 
Södertälje kommun producerades 
tillsammans med Cirkus Cirkör före-
ställningen som blev en askungesaga, 
Stäying Alive. Efter en kittlande och 
påhittig marknadsföring försökte 
vi tona ner det som vi visste skulle 
förändra livskvalitén betydligt för 
deltagarna, ett minne för livet! 

Att locka deltagarna genom att  
berätta att de skulle få en fruktans-
värt kort repetitionstid, där det 
varken fanns manus eller idé klart 
vid start. Att de sedan skulle fram-
föra något på en mäktig scen med 
en fullsatt salong och människor 
inbjudna från hela Sverige. Att toppa 
det med att medverka i en konstform 
som del tagarna aldrig tidigare provat 
eller sett. Och att det var de äldre som 
skulle göra detta möjligt då det även 
fanns professionella kulturarbetare 
som var tveksamma, det är nästintill 
omöjligt! Det blev en askungesaga, 
som slutade med kungen och profes-
sorer i publiken på Nobelmiddagen 
och flera miljoner överraskade tittare 
framför TV-apparaterna.

Syftet med projektet vara att förändra 
samhällets syn på äldre människor, 
och därmed även de äldres syn på sig 
själva. Kultur 365 har nu lagt ribban 
lite högre upp vad vi tror att äldre kan 
prestera. I projektet deltog många 
professionella kulturutövare som 
lyfte de äldre upp till nya höga höjder, 
både bokstavligt och i tanken. Alla 
professionella coacher fick använda 
sina kunskaper i magi, pedagogik, 
teknik och hjärta för att föreställ-
ningen skulle kunna göra en så stor 
saltomortal. En saltomortal för den 
äldre människas självklara rätt till ett 
kreativt och värdigt kulturliv.
Det var ett fantastiskt arbete som  
pedagogerna från Cirkus Cirkör,  
Inger Jungehall och Jack Hautala- 
Andstedt gjorde med deltagarna i 
Stäying Alive. Men självklart är det 
deltagarnas själva som vågade vara 
med och utmana med sådan inten-
sitet som gör att projektet kanske 
också utmanat hjärnforskningen!

Hela processen följdes av DN:s foto-
graf Paul Hansen vilket resulterade 
i flera uppslag i DN:s söndagsbilaga 

den 9 december. Paul Hansen gjorde 
även en film som finns publicerad 
på DN.se och Youtube (se faktaruta). 
Premiären gick av stapeln den 28 
november 2012 på Estrad i Södertälje, 
föreställningen fortsatte till Nobel-
middagen i december och nu är delar 
av gruppen en alldeles fri akrobat - 
trupp som kallar sig Still alive!  
Härligt!

Stäying Alive

Kultur 365

Stäying Alive var ett Initiativ från 
Kultur 365, Södertälje kommun i  
ett samarbete med Cirkus Cirkör 
med stöd av Kulturrådet.  
Producent var Lars Ahlin. 

Kultur 365 - Kultur för äldre
Södertälje kommun driver 
verksam heten Kultur 365 som 
anordnar aktiviteter för äldre 
varje dag. Målet är att skapa nya 
perspektiv och synsätt för fysisk 
aktivitet, social tillvaro och  
kulturellt tänkande för seniorer.
KONTAKT: Lars Ahlin, kulturmäklare, 
Kultur 365, Södertälje kommun.
MER INFORMATION OCH LÄNKAR PÅ: 

www.sodertalje.se/k365

FAKTA


