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Nästa år firar Annika Forss 
30-årsjubileum som 

jympa ledare och eldsjäl inom 
Friskis&Svettis i Nacka.

– Att vara engagerad i en ideell 
idrottsförening är inget man gör 
för att tjäna pengar. Det är glädjen 
som är betalningen. Jag får massor 
av energin från motionärerna. Och 
de säger att jag ger dem detsamma 
tillbaka, både fysisk och mentalt.

I entrén in till Friskis&Svettis 
anläggning i Sickla möter Volontär 
i Nacka en strid ström av kvinnor, 
men också en hel del män, som är på 
väg ut genom dörren. Deras röd-
blommiga, lätt svettiga kinder och 
nöjda ansiktsuttryck får mig snabbt 
att förstå att de precis har avslutat 
ett träningspass. Senare får jag veta 
att många är ”stammisar” som ses 

på samma jympapass en eller flera 
gånger i veckan. 

Passet som precis avslutats är 
ett ”Jympa Soft”, och merparten av 
motionärerna är pigga seniorer i 
varierande åldrar. Några av dem har 
passerat pensionsåldern med god 
marginal. Volontär i Nacka har stämt 
träff med ledaren Annika Forss, som 
idag hoppat in som vikarie i Sickla.  
I vanliga fall leder hon jympa i  
Orminge tre gånger i veckan. 

GLÄDJEN ÄR BETALNINGEN
Annika gick motionsgymnastik-
utbildning i Lund i mitten av 70-talet 
och har sedan dess på ett eller annat 
sätt varit verksam inom idrotten. 
Annika och hennes familj flyttade till 
Nacka 1987 och då kom hon i kon-
takt med Friskis&Svettis. Hon sökte 

ANNIKA FORSS  
– JYMPALEDARE PÅ FRISKIS&SVETTIS
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Gilla och följ  
Volontär i Nacka  
på sociala medier   
Volontär i Nacka är aktiv även  
i sociala medier. Nyheter,  
inspirerande exempel, volontär 
uppdrag och matnyttig information  
om ideellt arbete uppdateras  
kontinuerligt.   

Facebook / Volontär i Nacka
Instagram och Twitter: volontarinacka

Nyhetsbladet för dig som vill veta mer om volontärverksamhet i Nacka kommun.

VOLONTÄRPORTRÄTTET:

I DETTA NUMMER

• Annika Forss – mångårig jympa

ledare på Friskis&Svettis

• Schackspel främjar integrationen

Volontärbladet produceras med 
hjälp av volontärer och handlar om 
det som berör och känns angeläget 
eller roligt att ta upp. Målet är att 
sprida kunskap om det ideella  
engagemanget i Nacka kommun. 
Vi vänder även blicken utåt för att 
plocka upp goda exempel som kan 
komma från andra kommuner,  
regioner eller länder. Allt för att 
inspirera!

Annika Forss skapar energi och glädje på jympagolvet.
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TEMA: VÄGAR TILL 
VÄLBEFINNANDE
I detta nummer fokuserar vi på  
föreningslivet som genom sina  
aktiviteter bidrar till välbefinnande 
på olika sätt. Vi intervjuar Annika 
Forss, som har ledd jympapass i 
snart 30 år på Friskis&Svettis.
Gästskribenten Tore Kellquist 
skriver ett inlägg om schackspel, 
brädspelet som i hög grad bidrar till 
integrationen av nya svenskar.



människor som har tid och lust att 
arbeta ideellt. 

– Jag hoppas innerligt att det 
fortsätter att komma nya personer 
med samma intresse som jag, men 
idag är det så mycket som ska hinnas 
med. Innan dagen knappt har börjat 
är man uppdaterad på Facebook och 
andra sociala media. Många kanske 
inte orkar med att också träna eller 
engagera sig ideellt, säger hon och 
funderar vidare.

 – Det vore bra om fler motio-
nerade och fick uppleva personliga 
möten istället för kontakt genom 
datorn. I träningen finns en social bit 
som jag tror många missar. Jag har en 
känsla av att många idag gör skillnad 
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som ledare där och blev antagen. På 
den tiden var det obligatoriskt att 
börja som värd.

– Jag fick åka runt till olika 
skolidrottshallar och rigga musik-
anläggningar, städa golv och ta emot 
motionärer, minns Annika. Jag blev 
också invald i styrelsen, först som 
sekre terare, sedan som kassör. Där-
efter var jag också ordförande i tre år.
Som Friskis&Svettis-ledare har  
Annika lett flera olika typer av inten-
siteter genom åren. Det innebär att 
hon i år är inne på sitt tjugonionde 
år som ledare och engagerad inom 
föreningen. Nästa år blir det 30-års-
jubileum! Under alla de här åren 
har Annika mött ett oändligt antal 
motionärer runt om i kommunen. 
Hennes engagemang har också inne-
burit många andra roliga aktiviteter 
till exempel uppvisningar, jympa för 
hög stadieklasser och ”elevens val”. 

– Att vara engagerad i en ideell 
idrottsförening som Friskis&Svettis 
är inget man gör för att tjäna pengar, 
säger Annika. Det är glädjen som är 
betalningen. Sen har jag alltid varit 
en typisk föreningsmänniska och 
gillar verkligen att arbeta ideellt. Man 
får så otroligt mycket tillbaka att det 
är värt varenda satsad timma.

JYMPAPASS GER ENERGI OCH 
SOCIALA KONTAKTER
På frågan om hur Annika tror att 
föreningslivet kommer att se ut i 
framtiden svarar hon att hon är oro-
lig för att det blir allt svårare att hitta 

på olika formar av ideellt arbete. 
Det kan upplevas finare att engagera 
sig i volontärarbete på andra sidan 
jordklotet, än att till exempel arbeta i 
en lokal idrottsförening. Det behövs 
frivilliga på många håll, men faktum 
är att hela idrottssverige skulle stanna 
utan ideella ledare, konstaterar hon.

– För mig var det ganska givet att 
jag landade i idrottsrörelsen. Jag har 
alltid tyckt om att träna och gillar  
verkligen att leda en grupp. Att 
uppleva hur gruppen utvecklas, få se 
alla glada miner, att känna energin, 
det är härligt! Jag bli jätteglad när alla 
förstår mina instruktioner och tar ut 
allt de kan i en rörelse. 

Annika berättar att det är viktigt 
för henne att motionärerna känner 
tillfredsställelse och glädje när de 
lämnar hennes jympapass.

 – Ett gympapass ger mig massor 
av energi från motionärerna både 
fysiskt och mentalt, och jag har hört 
att det är ömsesidigt. En del säger 
till och med att utan jympan skulle 
de inte klara sig. Den sociala biten 
är också väldigt viktig, speciellt i 
förorterna. Man möter andra männi-
skor, växlar några ord och är en del i 
ett sammanhang. Att Friskis&Svettis 
fyller en funktion på flera plan – det 
är helt klart, slår Annika fast.

Under hösten startar Friskis&Svettis Stockholm pro-
jektet ”Tillsammans tränar vi”. Föreningen vill hjälpa 
människor att komma i rörelse genom lustfylld motion 
tillsammans med träningskompisar. Här uppstår även  
integration genom att en etablerad svensk matchas ihop 
med en nyanländ som pluggar svenska på SFI (Svenska 
för invandrare).

Kompisparet tränar åtta gånger tillsammans. Sex av 
till fällena ska äga rum hos Friskis. Man kan välja grupp-

träningspass eller träning på gym. De nyanlända kommer 
att få sex stycken inpasseringar i form av ”prova på”-
biljetter. 

De andra två träningstillfällena kan nyttjas på annat 
sätt – till exempel genom gemensam löpning, promena-
der eller träning på utegym. 

Mötet är det viktiga! Förutom själva träningen  
är tanken att kompisarna möts i förväg, motionerar  
tillsammans och pratar en stund efteråt.

TRÄNINGSKOMPIS – ETT SÄTT ATT MÖTAS



Kompis Sverige verkar för 
att bygga vänskap och före
bygga utanförskap. I september 
startar verksamheten Kompis 
Ungdom, där målgruppen är 
ungdomar mellan 15–21 år. 
Kompis Ungdom vill 
skapa möten mellan ensam
kommande och etablerade 
svenska gymnasieungdomar. 
I dagsläget söker Kompis 

Nacka kyrka (Nacka församling) startar  
mötesplatsen Öppen Dörr där det finns  
möjlighet att fika och umgås en stund. Du kan  
även få hjälp att fylla i blanketter, ringa  
myndigheter, låna dator eller få annan praktiskt  
hjälp. Verksamheten utformas med hjälp av  
volontärer utifrån de behov som finns. 

Tisdagar mellan kl. 10–12

Vill du veta mer, kontakta diakonen  
Anna Hirsch, anna.hirsch@svenskakyrkan.se

SPRÅK OCH 
VÄLBEFINNANDE 
GENOM SÅNG!

VAR: Kyrkans Hus, Orminge centrum

NÄR: torsdagar kl 17–18

KONTAKTPERSON: Pia Guillard 
pia.guillard@svenskakyrkan.se

ÖPPEN DÖRR  
– EN NY MÖTESPLATS

1Bord är mötesplatsen för nyanlända och etablerade Nackabor  
där man kan knyta nya kontakter med maten i centrum. Enkelt,  
trevligt och givande. 
Laga en maträtt från ett land som du har bakgrund från eller  
intresse för. Ta med maten till Boo Folkets Hus eller till Fisksätra  
Folkets Hus där 1Bord dukar upp till ett internationellt smörgåsbord.
Låter det intressant? Skicka ett mail och anmäl dig till  
Martin Askman, martinaskman@hotmail.com

Nästa tillfälle för 1bord blir lördag 15 oktober.

1BORD – MÖTEN ÖVER 
EN BIT MAT

KOMPIS UNGDOM skapar  
möten mellan UNGDOMAR

Ungdom volontärer som vill 
engagera sig som frivilligledare.  
Vill du veta mer eller en
gagera dig som frivilligledare? 
Skicka ett mail till Elsa Carlberg  
elsa.carlberg@kompissverige.se 
med en kort beskrivning av dig 
själv så bjuder Kompis Ungdom 
in till en intervju. 

bidrar därmed till välbefinnande. Så ta 
med dina vänner, unga som gamla, eller 
kom med hela familjen för att sjunga!

Musik och språk är ”kollegor i hjärnan” 
säger forskningen som kommit fram 
till det som de flesta språklärare rent 
intuitivt eller av erfarenhet redan har 
insett: musik och språk påverkar varan
dra positivt. Men hur kan man praktiskt 
använda sig av musik i svenskunder
visningen?

Nacka Rödakorskrets och Boo 
församling har svaret. Vi startar en kör! 
Kören vänder sig till både sångsugna 
Nackabo oavsett förkunskap, och 
nyanlända som vill bli bättre på svenska. 
Utöver sångglädje, bättre språkutveck
ling och gemenskap kan körsången ge 
kunskap om det svenska kulturarvet. 
Att sjunga i kör minskar stress och 

Nacka kyrka
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FLERA IDEELLA UPPDRAG BEHÖVS!
www.volontar.nacka.se  
är samlingsplatsen för ideellt arbete i Nacka.
Vill du starta eller utveckla din verksamhet med hjälp av  
volontärer?
På vår hemsida kan du registrera din organisation och därefter  
skapa volontäruppdrag. 

Det drar en schackvåg över landet 
och en del av förklaringen kan delvis 
sökas i vårt grannland, där det råder 
konstant schackfrossa sedan den unge 
norrmannen Magnus Carlsen erövrat 
världsmästar titeln år 2013. Intresset för 
att lära sig spela schack gäller inte minst 
den yngre generationen. Det intrycket 
får vi äldre medlemmar i Nacka Schack- 
och Idrottsklubb, när vi varje måndag 
träffas över de rutiga brädena på Tollare 
Folkhögskola. Hit kommer ett antal 
ungdomar från tio år och uppåt för att 
lära sig spela schack. Förre universitets-
lektorn Jan Sellberg leder lektionerna, 
som blivit så uppskattade att även en del 
äldre gärna sitter med och lyssnar. 

Det är ett smart drag att börja spela 
schack redan i skolan. Schack utveck-
lar barnens förmåga till koncentra-
tion, planering, logiska tänkande och 
sociala kompetenser. En av de viktigaste 

poängerna med schack är 
att man tränar sig på att 
tänka. För skoleleverna kan 
det vara oerhört viktigt att 
uppleva att de kan räkna ut 
saker, se framåt, göra egna 
bedömningar och avväg-
ningar och fatta beslut. Det 
är bra för självförtroendet 
och självbilden. Det finns 
också en annan aspekt som 
har aktualiserats genom den 
stora flyktingvågen. Schack 
kan främja integrationen. 
Det behövs inga språkkun-
skaper för att spela schack. 
Samma regler gäller i hela 
världen.

I flera skolor i Nacka tränar och  
spelar man schack ömsom på fritid öm-
som på skoltid. En som tidigt har insett 
betydelsen av schack i undervisningen 
är Lisa Fredholm, eleven från Eknäs, 
som för några år sedan blev svensk 
skolmästare i schack för flickor i lågsta-
diet. Exempel på andra schacktalanger 
i Nacka är Philip Sandberg i Björknäs-
skolan, som ifjol blev hela Sveriges 
SchackFyran-mästare. Den något äldre 
Felix Tuomainen från Henriksdal blev 
nyligen tvåa i de nordiska mästerskapen 
för juniorer. 

Schack är ett av världens äldsta spel, 
och det finns idag oändliga möjlig-
heter och tillfällen att spela. Man kan 
till exempel spela schack i realtid med 
motståndaren sittande på andra sidan 
jordklotet; då handlar det förstås om 
att använda datorn. Men inget kan ändå 
mätas med att få träffas och umgås soci-
alt över brädet för ett eller flera partier 
schack. Som vi gör på Tollare folkhög-
skola och Vilans skola. 

Intresserade kontaktar undertecknad,  
Tore Kellquist, tfn 070-755 6653,  
eller epost: tore.kellquist@telia.com 

SMART DRAG  
SPELA SCHACK REDAN  
I SKOLÅLDERN
Det kom ett brev häromveckan: 
”Hej, vår son Milo vill börja spela 
schack. Han är 6 år. Hittade ditt 
namn på nätet och undrar om det 
finns någon tid när barn kan få  
lära sig spela schack?” 


