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I köket hemma hos Klara 
Ripa med familj luktar det 
äppelkaka. Strax dyker da-
merna från föreningen Äld-
rekontakt upp för en sön-
dagsträff.

– För oss är det här en sån 
”feelgood-känsla”, säger 
Klara i färd med att duka 
bordet för dagens gäster.

En gång i halvåret tittar 
damerna från Äldrekontakt 
förbi på en fika hemma hos 
familjen Ripa. Men just i dag 
händer det något ovanligt  
– Klara är vän med kocken 
Daniel Berlin och när Hallå 
tittar förbi är det han som 
står för maten. På menyn 
står en höstig soppa med 
hummer och pumpa och 
glaserade griskinder med 
vintergrönsaker. Och så 
klart, äppelkakan.

Familjen Ripa hjälper till 

med förberedelserna. An-
nars är det tioåriga Elise 
som älskar att baka som har 
stått för fikat när de äldre 
damerna har hälsat på. Och 
det var hennes lust att baka 
som fick Klara att anmäla sig 
som volontär.

– Min familj bor i Frankri-
ke så barnen har ingen mor-
mor eller morfar i närheten. 
Det här är ett bra sätt för bar-
nen att få träffa och umgås 
med äldre människor, säger 
Klara och berättar att träf-
farna ger en massa energi.

– När jag berättar om det-
ta så finns det de som frågar 
varför vi öppnar vårt hem. 
Men det här är ingen stor 
grej – det krävs så lite för att 
ha en trevlig eftermiddag. 
Och vi pratar om saker som 
vi inte pratar om i vår gene-
ration.

En stund senare ringer det 
på dörren och in kliver sön-
dagsgästerna som har fått 
skjuts av volontären Björn 
Rydalm.

Vanligtvis är de sju äldre 
damer som träffas och fikar 
men just idag har några av 
dem fått förhinder.

Margit Göransson, Gerda 
Larsen och Sonja Jönsson 
skämtar glatt i hallen innan 
de kliver in och sätter sig vid 
bordet.

– Är du bara 90 år? Tänk, 
jag har hunnit bli 94, säger 
Sonja.

– Ja du ska alltid vara 
värst! skrattar Margit.

De hörde talas om Äldre-
kontakt via en informations-
träff och är glada över sina 
nya vänner.

– Det är jättetrevligt att 
unga människor vill ta sig an 
oss gamla – det är verkligen 
uppskattat, säger Margit 
och fortsätter:

– Jag trivs med att umgås 
med folk i alla åldrar och an-
nars träffar jag mest äldre 
människor.

Sonja håller med.
– Det här har gett mig en 

möjlighet att få komma ut 
mer och träffa andra, det är 
mycket positivt.

Föreningen Äldrekontakt 
har funnits i Malmö sedan 
2014 med målet att skapa 
mötesplatser där äldre kan 
knyta nya kontakter och att 
råda bot på ensamheten.

Varken Margit Göransson 
och Sonja Jönsson har släk-
tingar i Malmö och för dem 
båda har föreningens arbete 
betytt mycket.

– Nu får jag komma ut 
mycket mer och träffa andra 

och slipper sitta ensam 
hemma, säger Sonja som är 
imponerad över hur smidigt 
allt fungerar.

– Tänk vilken service man 
får – de hämtar en och läm-
nar en. Det är verkligen  
imponerande!

Generationer 
av ny vänskap

Föreningen 
Äldrekontakt
4 Ordnar fikaträffar för  
ensamboende damer och  
herrar över 75 år som bor  
i närheten av varandra. Under 
träffen är fokus på gemen-
skap, småprat och fika  
tillsammans med andra. 
4 Olika värdfamiljer håller 
i träffarna och turas om att 
bjuda på fika och en trevlig 
pratstund. 
4 Till och från träffarna  
ordnar volontärchaufförer 
med skjuts. 
4 Föreningen fikar tillsammans 
i två timmar en söndags- 
eftermiddag i månaden.

MALMÖ

Elise Ripa hjälpte kocken Daniel Berlin med förberedelserna. 
Till förrätt serverades en höstig soppa med hummer och pumpa.

”Det här är ett bra sätt för barnen att få träffa och umgås med 
äldre människor”, säger Klara Ripa.

Björn Rydalm skjutsar Margit 
Göransson, 90 år, och Sonja 
Jönsson, 94 år, och de andra 
damerna till träffarna på  
söndagseftermiddagarna. 
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Föreningen Äldrekontakt vill skapa  
gemenskap för äldre. Vi hälsade på under 
en söndagsmiddag på Ribersborg. ”Det är 
jättetrevligt att unga människor vill ta sig 
an oss gamla”, säger Margit Göransson.
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