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1. Studiecirkelverksamhet
Södergården har under många år bedrivit en omfattande studieverksamhet i cirklar.
Cirkelverksamheten drivs främst i samarbete med studieförbundet ABF Stockholm.
Efterfrågan på dessa kurser är mycket stor, även om de olika ämnen som efterfrågas, varierar
från år till år. Detta är en viktig verksamhet, och den bör bibehållas i minst den nuvarande
omfattningen och varieras i fråga om utbud av olika ämnen och tider. Under 2022 kommer
tonvikten att ligga på att få tillbaka stabilitet i kursutbud och deltagarantal efter två år av
coronapandemi.

2. Klubbverksamhet
En del av föreningens verksamhet genomförs i olika klubbar, som bildats bland Södergårdens
medlemmar. Klubbarnas syfte och mål varierar, liksom också storleken. Gemensamt för denna
verksamhet är dock, att klubbarna själva svarar för verksamheten och bidrar med ledare ur
den egna klubben. De yttre ramarna för verksamheten regleras av de stadgar, som fastställts
av Södergårdens årsmöte. Också denna verksamhet bör uppmuntras till att öka, om nya
önskemål framkommer och om det finns tillgång till ledare inom klubben.

3. Gruppverksamhet
Södergården samarbetar med andra föreningar och
organisationer genom att upplåta lokaler till olika
gruppverksamheter. Det är helt fristående grupper vars
medlemmar i många fall också är medlemmar i
Föreningen Södergården. Omfattningen av Södergårdens
egen verksamhet och utbudet av lediga lokaler kommer
även i fortsättningen att styra antalet grupper.
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4.     Verksamhet för årsrika
För årsrika erbjuder Södergården en mängd aktiviteter, allt från vandringsklubbar till
viseftermiddagar i samlingssalen och studiecirklar specifikt utformade för målgruppen.
Andelen årsrika som besöker Södergården ska fortsätta vara stor. Södergården erbjuder
nedsatta avgifter för pensionärer. Södergården ska fortsätta ordna sammankomster för tidigare
yrkesverksamma.

5. Verksamhet för arbetslösa och långtidssjukskrivna
Att vara arbetslös eller långtidssjukskriven är inte bara ett gissel för den enskilde, utan också
ett enormt resursslöseri och ett hot mot den allmänna välfärden. Risken är också att de sociala
klyftorna kommer att öka, varför föreningen bör stödja initiativ som bidrar till att hindra en
sådan utveckling. Det finns därför anledning att göra särskilda insatser för dessa grupper.
Detta kan ske, dels genom särskilda kurser, dels genom sänkta kursavgifter. Vi bör också, när
så är möjligt, vara öppna för att bereda arbetslösa praktikplatser och ge långtidssjukskrivna
arbetsträning som ett led i rehabiliteringen, i föreningens verksamhet.

6. Verksamhet för unga
Södergårdens ungdomsverksamhet
erbjuder fritidsverksamhet för ungdomar
12 – 17 år. Här finns plats att hänga och
plugga, replokaler, musikstudio och
möjlighet till att organisera konserter och
DJ-skola.
Spektrum (12-17 år) och Spektrum +
(18-25 år) är fritidsverksamhet för
HBTQIA+ ungdomar, deras vänner och
allierade och ska vara en trygg zon för alla
deltagare.

3



FÖRENINGEN

SÖDERGÅRDEN
7. Verksamhet för utrikes födda
Under alla år som Södergården verkat, har en strävan varit att stödja och utveckla människor.
Det blir således naturligt att ställa upp för personer som har kommit till Sverige. Det handlar
om solidaritet och integrering för att undvika utanförskap. Som en viktig del i detta arbete har

språkundervisning ingått. Vi försöker också intressera
våra nya landsmän till att delta i Södergårdens övriga
verksamhet. Svenskaundervisningen drivs i samarbete
med ABF och utan anslag från annan part. Vår
förhoppning är, att vi skall kunna fortsätta med
verksamheten. Tillsammans med Internationella
Bekantskaper som arrangerar Södergårdens språkcafé.

8. Resor & utflykter
Under en lång följd av år har Södergården genomfört resor i Sverige och utomlands. Syftet
med våra resor varierar. Det kan vara en uppföljning av det man läst om i en studiecirkel eller
en utflykt till en plats med anknytning till ämnet i en hantverks- eller språkcirkel. Det
viktigaste med resorna är nog ändå möjligheten att under en längre sammanhängande tid
tillsammans få uppleva något roligt, spännande och intressant. Upplevelser som i gruppen
skapar sammanhållning och vänskap. Genom de personliga kontakter man får på resorna
växer vänskap och solidaritet fram. Många av deltagarna blir också intresserade av
Södergårdens övriga verksamhet och deltar i den, ofta som frivilligarbetare. Resorna har en
stor betydelse för deltagarna och för Södergårdens framtida verksamhet, varför de bör
fortsätta och nya resmål stakas ut i samråd med tidigare deltagare.
Utöver resor planeras även kortare utflykter och besök på museer, utställningar med mera.

9. Kommunikation
I nuläget kommunicerar Södergården
med besökare genom ett program,
hemsida, Facebook, Instagram,
skyltfönster, affischer, kalendarium
och ett nyhetsbrev. Programmet går att
få både i digitalt format och i
pappersform. Södergården strävar efter
att kommunicera med deltagarna på
det sätt som passar dem; till exempel sker kommunikation till ungdomar mer via sociala
medier än till den årsrika deltagarskaran. I en tid med snabbt föränderliga
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kommunikationsmöjligheter ska vi sträva efter att förnya oss samtidigt som vi håller kvar vid
de kommunikationskanaler som fungerar.

10. Övrig verksamhet
En viktig del av Södergården är kaffeserveringen. Där träffas kursdeltagarna för att i lugn och
ro kunna ta sig en kopp kaffe med tilltugg, som kakor bullar och smörgåsar; det allra mesta
bakat på Södergården. Detta nav skall behållas och om möjligt utvecklas till ett socialt
företag.

I huset finns också ett bibliotek med en Stockholmianasamling, som med åren blivit ganska
omfattande. Böckerna behöver kontinuerligt sorteras och rensas för att ge plats åt de
böcker vi får i gåvor. Vår förhoppning är att den frivilligarbetare som i dag sköter biblioteket
kan fortsätta under kommande år.

Bland övrig verksamhet kan också nämnas den årliga julbasaren, som under andra helgen i
advent är en av de stora begivenheterna på Götgatan. Till den bidrar många medlemmar och
andra besökare med gåvor. Basargruppen träffas en gång i veckan hela året för att förfärdiga
fantastiska handarbeten, och en stor skara frivilligarbetare ställer upp med många, många
timmars arbetsinsatser för att basaren skall kunna genomföras. Förutom att den bidrar till
Södergårdens finansiering, skapar basaren en otrolig kamratanda bland alla inblandade.
Fortsatt kommer Södergården även att erbjuda övrig verksamhet utifrån önskemål och utbud;
det kan exempelvis vara konserter och föreläsningar.

11. Anpassning för covid-19
Södergården kommer att fortsätta med omvärldsbevakning för att på bästa sätt navigera bland
virusmutationer och restriktioner och därefter anpassa verksamheten.
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12. Sammanfattning
När verksamhetsplanen för Södergården 2022 presenteras, kan vi se tillbaka på 106
verksamhetsår. Självfallet har bland dessa funnits både goda och mindre goda år, både vad
gäller verksamheten och ekonomin. En av anledningarna till att man klarat att rida ut
stormarna och utveckla Södergården av idag, är att gårdens ledning alltid sökt förändra
verksamheten i takt med tiden och ta vara på de uppslag och strömningar som dyker upp.
Därför kommer säkerligen året 2022, när det skall redovisas att innehålla en hel del, som inte
finns med i denna plan, men det är i så fall bara ett bevis på att vi har en i högsta grad levande
verksamhet.
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