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Vi träffades hos Elsa i Bäsna och åt en lunch tillsammans, utomhus. Strålande sommarväder, 

lite för varmt att sitta i solen! 

Vi hade inte någon agenda utan pratade mest om det man pratar om i dessa tider, pandemi 

och vad den för med sig. Gunilla Barkar berättade också om ”pratgruppens” uppgifter under 

hösten och en del om vad som hänt i telefonsamtalen under vår och försommar. 

Mycket av vår verksamhet tillsammans med Vuxenskolan ligger nere, snarare pausar, under 

hösten. Det som händer sker digitalt och vi beklagar alla som inte har möjlighet att vara med 

under de förhållandena. Vi bestämde redan förra året att vi skulle kalla samman alla 

cirkelledare varje år till ett informellt möte med erfarenhetsutbyten och samtal. Det kan vi ju 

inte göra i år men Anna skriver ett inspirerande brev med budskapet – härda ut! 

 

Vi bestämde också våra möten i höst, på Ingegerds förslag digitala: 

Onsdag 23/9 kl 11.00 digitalt möte, Anna skickar länk 

Onsdag 21/10 kl 11.00 digitalt möte, Anna skickar länk (manusstopp medlemsbladet 29/10) 

Jullunch i december, vi återkommer med datum, var och hur! 

 

Det finns pengar att söka för speciella åtgärder under den här märkliga tiden och Anna har 

ett förslag att Vuxenskolan söker pengar för digitala utbildningar, inklusive material, för vår 

målgrupp där man ev kan sitta tre personer tillsammans i olika lokaler för att bättre kunna 

tillgodogöra sig informationen. Det är relativt bråttom med ansökan, så vi ber Anna komma 

med ett förslag. Vi måste också hitta ett bra sätt att få ut budskapet om utbildningen 

eftersom målgruppen inte spontant rör sig inom den digitala världen. 

Vi skulle också gärna vilja genomföra några digitala föreläsningar; Lars Jalkevik, familjejuridik 

och Ulla Moberg, lästips. Fler personer och ämnen är aktuella och vi funderar och 

återkommer om när och hur vid nästa möte. 

Antecknade gjorde Elsa 


