HISTORIK

År 2004 planerade Värmdö kommun att avveckla dagverksamheten vid Gustavsgården. Pensionärsföreningarna i Värmdö erbjöds
då att ta över, utveckla och driva verksamheten vidare.
En projektgrupp bildades med representanter från alla pensionärsföreningarna.
Tidigare kommunanställd personal anställdes av den då aktiva föreningen Värmdö Föreningsråd som även bidrog med administrativt
stöd. Kommunen backade upp med ett verksamhetsbidrag samt
hyresfri tillgång till lokaler på Gustavsgården. Pensionärerna ställde upp med frivilligt arbete.
Projektet syftade till att ge pensionärer i Värmdö, de boende på
Gustavsgården och övriga en guldkant på tillvaron och projektet
döptes till Guldkanten. En mängd trivselfrämjande aktiviteter
genomfördes. De har bestått i utflykter, fester, underhållning, teaterbesök m.m. plus den tidigare bedrivna dagverksamheten.
I slutet av 2011 beslutade pensionärsföreningarna med stöd från
kommunen att ge det tidigare projektet en enklare organisation. Då
bildades den ideella Föreningen Guldkanten, FGK, som då tog över
arbetsgivaransvaret för personalen. FGK bildades i november 2011
och hade sitt första årsmöte den 23 januari 2012.
Under 2014 fick FGK överta kontraktet på lokalen Hästhagsterrassen och verksamheten kunde då expandera avsevärt.

Guldkanten
Vi vill aktivera och
förgylla

Guldkanten vill förgylla de äldres tillvaro genom att ordna
trevliga arrangemang och aktiviteter. Genom att fånga upp
aktiva pensionärers vilja att bidra med frivilligarbete kan föreningen skapa en guldkantad
tillvaro för dem som inte längre
är aktiva.
Guldkanten har en omfattande programverksamhet med
underhållning, allsång, seniordans, utflykter, teater mm.
Föreningen välkomnar även andra aktiviteter som förgyller de äldres
tillvaro. En särskild högläsningsgrupp har exempelvis bildats för några
synskadade. Med fler volontärer kan verksamheten breddas ytterligare.
Genom auktioner, loppis och insamling kan programverksamheten
finansieras.
Styrelsen består av en ordförande, två representanter från SPF Värmdö, två från PRO Gustavsberg-Ingarö, en från PRO Värmdö och en från
Djurö pensionärsförening. Föreningen har fem anställda varav en heltidsanställd verksamhetschef, Irene Bierfeldt.
Ett enkelt sätt att stödja Guldkanten är att bli medlem. Och du som
vill engagera dig mer kan kontakta kansliet eller någon i styrelsen! Vi
behöver dig! Kom till ett verksamhetsmöte och lyssna. Där dryftas vad
som ska göras och vem som ska göra vad. Kanske behövs några som
säljer i loppislokalen, kanske ska man duka till något evenemang. Det
kan vara bullar som behöver bakas. Kanske en smörgåstårta är beställd.
Eller en hel buffet. Det finns massor av arbetsuppgifter.
Och vi har trevligt tillsammans!

NÅGRA GLIMTAR FRÅN GULDKANTEN

Utdrag ur verksamhetsåret 2014
Exempel på guldkantsaktiviteter som kunnat erbjudas
pensionärerna i Värmdö tack vare volontärernas ideella
och omfattande arbete med loppisar, auktioner och
föreningsservice:
- 19 underhållningar vid medlemsmöten i föreningarna
SPF Värmdö, PRO Gustavsberg-Ingarö och Föreningen Guldkanten, ofta i samarbete med Kultur i
Vården från Stockholms Läns Landsting, SLL.
- 9 kvällar med Värmdö Dragspelsgille plus många
andra aktiviteter i Guldkantens egen regi med
underhållning och förtäring, som julgransplundring
med fiskdamm, ostprovning, pubafton, midsommarfirande och mycket mer.

Alice redo att sälja lite mer?

Värmdöbälgarna spelar på musikcaféet.

- Många fester med underhållning i samarbete med
restaurang Trallen och SLL, t.ex. firande av Internationella kvinnodagen, sillbuffet, kräftskiva, surströmmingsfest, Mårten Gås, julfirande med julbord
och julklappar.

Gun säljer till hugade spekulanter.

- 4 utflykter med buss och 1 med båt.

Välbesökt verksamhetsmöte.

- 8 biovisningar i regi av Guldkantens filmklubb i samarbete med Swedish Film.

Vem vill köpa hemstickade sockor?
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Intresserad?
Hör av dig till Irene eller Gunilla 57013130 eller guldkanten.irene@gmail.com
respektive guldkanten.gunilla@gmail.com.
Bankgiro: 835-3278
Tfn Hästhagsterrassen – 073-951 42 54
Läs mer på hemsidan: www.foreningen-guldkanten.se

- 3 eftermiddagar med musikcafé. Denna aktivitet sker
på Hästhagsterrassen 1 och introducerades under
hösten. Det kommer att bli fler.
- Återkommande aktiviteter är allsång, bingo, andakter,
onsdagsgruppen.
- Guldkantsaktiviteter på övriga särskilda boenden i
Värmdö.

