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Vi träffades på Gunilla Backs stora altan med utsikt över sjön, vid tre små bord utomhus och 

med minst 2 meter mellan varje person, allt enligt rådande corona-restriktioner. Alla kände sig 

friska och uppvisade inga symptom. Mötet var bestämt sedan tidigare och det var aktuellt att 

träffas också med tanke på manusstopp för medlemsbladet ”inför sommaren” den 30/4. Och vi 

har en ny medlem i kommittén, Christina Haggren, som vi hälsar varmt välkommen i 

kommittén! 

Vi hade ingen dagordning men vi tog upp till diskussion: 

Seniorsurf – Georgios har gått igenom seniorsurfskolan och är väldigt angelägen om att starta 

ett digitalt rum tillsammans med Vuxenskolan, Per Börjesson likaså. Anna gör en beskrivning av 

digitala möten till medlemsbladet. 

Marianne och Gunilla Barkar berättade om ”pratgruppen” som är en följd av cirklarna 

”Tillsammans i Falun” (aldrig ensam).  Gunilla gjorde en TV-intervju strax innan mötet där hon 

beskrev, enkelt och bra, hur det är tänkt med telefonsamtalen. Information om pratgruppen 

finns också på SPFs och Falu kommuns hemsidor. 

Cirklar som startat och som avstannat när vi lever under restriktioner kommer att avslutas så 

fort tillfälle ges, förhoppningsvis när höstterminen inleds. För dem som önskar och som betalat 

en deltagaravgift, kommer den att betalas tillbaka om man inte vill/kan avsluta cirkeln. 

Förra våren hade vi ett möte med alla cirkelledare som en avslutning på väl genomfört arbete 

och ett tillfälle för oss i kommittén att träffa alla dem är anledningen till kommitténs existens! 

Det går självklart inte att göra samma sak i vår, men vi hoppas att vi kan kalla samman folket i 

slutet av augusti och i stället göra det till en kick-off. 

Mycket har ju avstannat sedan coronan började spridas men några cirklar har avslutats och 

många vill fortsätta till hösten. Vi diskuterade ett antal cirklar enligt Mariannes lista som är 

aktuella inför hösten och som vi återkommer till vid nästa möte. Anna skickar ut ett material till 

oss med förslag och studieplaner på cirklar som är framtagna av VS i Skåne. 

Eftersom medlemsbladet ”inför sommaren” kommer att ha färre sidor än vanligt, levererar vi 1 

sida. Anna skickar manus till Elsa som vidarebefordrar till Margareta Nissby. 

Nästa möte blir den 1 juni kl 13.00 på Vuxenskolan. MEN om inomhus fortfarande är inakutellt, 

vilket vi anar, träffas vi på lämplig altan (Gunillas var ju perfekt!). 

Antecknade gjorde Elsa 


