
Du kommer ingen vart med att grubbla över vad du inte kan, den av-
görande frågan är alltid vad Du kan göra. Projektet Livskraft Söderhamn 
erbjuder dig en rad olika möjligheter till aktiviteter, både fysiska, kulture-
lla och sociala. Välkommen att pröva på!
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All vår början är svår
När vi skulle dra igång, den 3 juni, med bokningarna, så krånglade det med 
bokningsprogrammet, trots att vi ett par månader tidigare hade testat med 
flera personer. En dags arbete med supporten hittades felet, och vi beslöt att 
göra det enklare dessutom. Nu får vi hoppas att det fungerar.
Det har inte varit någon direkt rusning till aktiviteterna. Jag har pratat med flera 
ledare i olika organisationer som upplevt samma sak. 
Antingen är folk rädda att mötas, trots att man fått 2 sprutor, eller så har man 
blivit lite bekväm under pandemin. Kanske känns ett visst motstånd att bege 
sig ut och möta okända. Vem vet, det varma vädret kan också vara en orsak. Vi 
kör vidare. 
Styrgruppen

Möte med handläggaren och revisorn
Har haft ett samtal med handläggaren i Arvsfonden och träffat revisorn som 
heter David Hansen, bor i Järvsö med har sitt arbetsområde i Bollnäs och Sö-
derhamn. Han jobbar på PwC. PwC Sverige är marknadsledande inom revision, 
skatte- och affärsrådgivning med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i 
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 
35 000 kunder.

Foldern
Foldern kom ut i tid och Anders Persson och Claes Ericsson på Söderhamns 
sätteri, gjorde ett snabbt och fint jobb med layout och tryck. Vår förhoppning 
är att den skall finnas tillgänglig i alla medlemmars kök under sommaren.
En gatupratare med Aktiviteterna finns på Visit Söderhamns stuga i Stryk-
järnsparken. Där finns också foldern.
Vi kommer att bemanna den stugan prel. torsdag den 1 juli, för att marknads-
föra aktiviteterna under Juli månad.

SM-seger
Det finns alltid något att glädja oss åt. En av föreningarna i Livskraft blev svens-
ka mästare i Pingis! Ett stort Grattis. Till hösten startar vi nybörjargrupper för 
äldre. En grupp för funktionsnedsatta . Träningsgruppen med gamla spelare är 
redan igång. Tisdag och Torsdag 1200-1330.
Vi hoppas att kunna få någon av elitspelarna som gäst några gånger.
Välkomna till Pingisfabriken, som pingishallen nu kallas.
I år har spelare från SUIF blivit, Silvermedaljör, i Danska ligan, Tyska mästare, 
Franska mästare och Svenska mästare. Just nu kämpar Viktor Brodd med att 
även bli Spansk mästare.

Aktiviteter på gång
Vandring Ranboslingan 16 juni Arr: Kust och Skärgård
Botanisk Vandring i Linnes anda Kungsgården  19/6 Arr. Norrala Hem-
bygdsf. och Naturskyddsf.
Guidad vandring Norrala kyrkogård 20/6 Arr. Norrala Hembygdsf.
Vandring Stålnäslandet med båtutflykt till Stålnäs fiskeläge 23/6 Arr: Kust 
och Skärgård.
Gudstjänst på Norrala Hembygdsgård 26/6 Arr: Norrala Hembygdsf.
Guidad vandring i Skärså 30/6 Arr: Norrala hembygdsf och Skärså 
Fiskareförening




