
Årsberättelse Hbt-Seniorerna 2021

Året 2021 har varit starkt präglat av Covid19, vilket i stor utsträckning inneburit digitala möten
för arbetsgruppen, få aktiviteter inomhus för medlemmar i Hbt-seniorerna, men också ett ökat
behov bland våra medlemmar  att på något sätt träffas. Därför har satsningen främst legat på
aktiviteter utomhus. Uppåt 10-20 personer har deltagit i de olika träffarna.

Socialstyrelsen beviljade i januari 2021 ett bidrag om 90.000:- till RFSL Göteborg för att “lindra
ofrivillig ensamhet bland äldre”. Medlen har använts till anordna kostnadsfria aktiviteter, se
nedan, och en anställning på 10% av en programansvarig, Lars Gårdfeldt. Projektledaren har haft
en mindre arbetsgrupp knuten till sig. Arbetsgruppen har haft  möten (digitala) ca en gång i
månaden tillsammans med projektledare och avdelningens intendent, Patrik Hinnerson.

Arbetsgruppen har också regelbundet deltagit i digitala möten inom RFSLs nationella projekt
“RFSL Senior”, finansierat av Socialstyrelsen för att diskutera läget och utbyta erfarenheter, vilket
varit mycket givande och lärorikt. Projektet har under året anordnat digitala aktiviteter för RFSL
seniora medlemmar inom skilda områden, bl. a. nationella nätverksträffar, podden “Salong
Senior” och Senior-bloggen.

Hbt-seniorerna har inbjudits till  RFSL Göteborgs verksamhet “Regnbågsgenerationer” som är
sociala träffar för hbtqi-personer i alla åldrar som vill mötas över generationsgränserna. Flera
seniorer har deltagit i dessa träffar som ägt rum både inom- och utomhus.

Två medlemmar har varit inbjudna till digitalt möte med Gbg:s stads omsorgsförvaltning för att
diskutera en motion om möjlighet att skapa en särskild hbtq-avdelning på ett nyplanerat
äldreboende.

Vid filmvisningen av ”Regnbågens sång” på WestPride den 29 september ledde två medlemmar
den efterföljande diskussionen.

Nedan finns en uppställning av de aktiviteter som anordnats. Vi tycker att vi trots det svåra läget
har haft ett händelserikt år.

April
Ansökan till Göteborgs stads pensionärsråd skickas in med anhållan om att som organisation
(RFSL Göteborg HBT seniorerna) bli adjungerad i rådet. Svar på ansökan erhölls i september
och avslogs.

Maj
Botaniska trädgården. Rundvandring med Sölve Kajanus.

Juni
Rundvandring på Östra Kyrkogården med guide.
Fågelskådning i Slottsskogen med guide.

Augusti
Guidad visning på Gunnebo slott.

September
Besök i Trädgårdsföreningen. Vi träffas och fikar och Sölve Kajanus guidar oss i trädgården.
Guidning på Konstmuseet till utställningen Nysakligheten 1919-1939.
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Fika och diskussion med Mian Lodalen i samband med utgivning av hennes senaste bok Lesbiska
ligan.

Oktober
Röhsska museet, guidad visning.
Promenad med guide på Gamla Lindholmen och Slottsberget.

November
Operasångerskan Grith Fjeldmose håller en föredragsperformance i Carl Johanskyrkan på temat
kvinnoroller inom operavärlden.

December
Besök på Världskulturmuseets Kimonoutställning, där en guide berättar om om kimonons
historia.

Julbord på Villa Belparc, väldigt uppskattat av dem som deltog.


