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Stort intresse för Aktiv seniors julvärdssatsning 
 
Under våren 2018 genomförde nystartade Aktiv senior ett antal dialogmöten 
med seniorer runt om i kommunen. Nu utformar Aktiv senior nya aktiviteter 
efter deras önskemål. Satsningen på julvärdar som håller julöppet på 
Ljuspunkten är en av dem.  

 
Frågan som ställdes under dialogmötena var ”Vad är viktigt för dig att göra för att 
få en god livskvalitet och ha ett gott liv?” och svaren var ganska entydiga. 
Seniorerna svarade att tre värden var särskilt viktiga: en god hälsa, känslan av 
att vara behövd och gemenskap med andra. Detta resultat har sedan legat till 
grund när verksamheten inom Aktiv senior utformas.  
 
- Genom satsningen på julvärdar vill vi erbjuda ett enkelt sätt att prova på att 
engagera sig som frivillig och därmed också känna sig behövd. Julvärdarna i sin 
tur bidrar till gemenskap genom att hålla Ljuspunkten öppet under juletid, säger 
Åsa Johnsson, enhetschef för Aktiv senior. 
 
I slutet av november gick Aktiv senior ut med en efterlysning efter julvärdar, 
responsen har varit över all förväntan. 
 
- Vi blev fullständigt nerringda, helt fantastiskt! Nu har vi 25 seniorer som 
engagerat sig julvärdar. Vi hade räknat med att kunna hålla öppet två timmar per 
dag, nu blir det istället fyra timmar för att alla ska kunna vara med, säger Ingela 
Nilsson, koordinator för frivilligverksamheten inom Aktiv senior.   
 
Under sex dagar i jul och nyår kommer julvärdarna hålla öppet på Ljuspunkten, 
en central mötesplats för seniorer. Här kan seniorerna julfika i gemenskap med 
andra. Caféet är öppet klockan 13.00-17.00 följande dagar:  19, 27 och 28 
december samt 2, 3 och 4 januari. 
 
- Vi hoppas att många nya ansikten hittar till Ljuspunkten under jul- och 
nyårshelgerna. Där kan man träffas förutsättningslöst och få en dos värme och 
gemenskap i vintermörkret, säger Åsa Johnsson. 
 
Julöppet på Ljuspunkten arrangeras i samarbete med Seniorföreningen i 
Varbergs kommun. 
 
För mer information, kontakta: 
Ingela Nilsson, koordinator frivilligverksamheten: 070-248 89 47 
E-post: ingela.nilsson@varberg.se 
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