
Minnesanteckningar från möte med studiekommittén 2020-01-20 

 
Närvarande: Gunilla Barkar, Gunilla Back Kinell, Anna Hagland, Marianne Häggblom 

 

Dagens uppgift var att presentera aktuella studiecirklar i Medlemsnytt inför våren 2020 som ges ut 

v 9. 

Vi utgick från de kurser som presenteras i Medlemsnytt nummer 4 ”Inför vintern”. De cirklar som 

redan startat tar vi bort och koncentrerar oss på följande till vårens nummer. 

– Linedance har startat. 

Dans Mjukbugg  ytterligare en omgång om ledaren har möjlighet 

– Ny cirkel under hantverk och skapande – sy kläder återanvändning 3 träffar start mars. 

– Skrivarverkstad – många deltagare . Anna pratar med Anders om hur göra – ev extra ledare. 

– Ny bokcirkel prel tema Selma Lagerlöf . Författaren Anna-Karin Palm kommer till bibl i maj 

- har skrivit ny bok om Selma. Kompletteras med utflykt i Nils Holgerssons fotspår i Dalarna. Får 

se om vi hittar ngn studiecirkelledare. Elisabeth Hemström tillfrågas som ledare. 

– Kreativt skapande flyttas fram och annonseras igen. 

– Mer om ipad/Iphone blir kvar startar tidigast i mars. 

– Språk- engelsk konvesation ny cirkelledare eftersom Janice fått jobb på högskolan 

– En man anmält intresse för att leda en konversationscirkel i italienska. Anna undersöker 

ytterligare om och hur. 

– Spanska cirklar som vanligt. Behov finns att mer struktur på B och CD-nivå. 

– Sång och musik fungerar som vinterns Medlemsnytt anger. 

Yoga för seniorer populärt startat med full grupp nybörjare. 

– Fallprevention har nu ledare. Kommer att annonseras 

– Lunch tillsammans – just nu inga sökande- men kommer annonseras igen. 

– Geologi i Falutrakten kommer genomföras men inte annonseras. 

– Minneskurs annonseras och genomförs i vår Arbetsterapeut leder. Heldag 1 tillfälle. 

Planering nya studiecirklar: 

– Öland tillsammans med Gunnar Helgesson  4 träffar planerade. Namn är Öland i Linnés 

fotspår. Därefter resa till Öland. 

– Att laga persisk mat -västra skolans kök. Ledare finns. 

– God mat för seniorer. - ev teori och praktik. Dietist sökes som ledare. 

– Att göra fågelholkar. Har startat – mycket populärt. Ca 10 personer anmälda. 

Britsarvsskolan. 

– Fågelskådning tidigt under våren. Kontakta Ornitologiska föreningen för att få ledare. 

– Insektsbon - att göra sådana för att skydda ex vis bin i trädgårdarna. På planeringsstadiet. 

– Kniva trädgård alt annan trädgård – utflykt – våren i trädgården. 

– Visning av Linnés bröllopsstuga och målningarna i denna – Guide Gunilla Barkar ? 

– Trasryor och andra roliga mattor. Ledare Kerstin Anchert tillfrågas - hon har skrivit en bok 

om detta. Intresseanmälan. 

– Ev koll på läkemedel – farmaceut/apotekare etc 

– Historia . Kursen går på kvällstid och ej enbart för SPF are. Ledare: Fredrik Adolphson. 

Specialpris för SPF medlemmar. 

  

- Vi skriver en efterlysning om frivilliga resurser för hantering av mobiltelefoner under rubriken 

Seniorer lär Seniorer. Gärna olika modeller så vi kan fånga upp så många som möjligt. Vi tar upp 

mobilfrågan igen inför hösten – men efterlysning nu. 

 - Kan vi bilda en grupp under temat ”Hänt i veckan?” Gunilla Barkars förslag. 

– Manus inför tryckning  skickar Anna till dig, Elsa. 

– Nästa möte 20 april om inget oförutsett händer. 


