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Styrelsen har nu haft ett möte, denna gång utomhus som synes. Vi 
samlade ihop en del information om höstens verksamheter: 
- Ingen månadsträff i augusti. Hur det blir därefter bestämmer 
  vi när vi vet mer.  
- Vandringsresan till Österrike i september ställs troligen in. 
- Onsdagsvandringarna startar preliminärt i slutet av 
  september. 
- Boule-verksamhet i organiserad form ligger nere i avvaktan på 
  direktiv från myndigheterna. 
- Studiecirklar som kan genomföras digitalt kan starta som 
  planerat. 
 
Vi återkommer senare i juni med mer information om höstplanerna. 
Vårt fina programblad får också vänta. 
Det är viktigt för oss alla att inte fastna i tristessen utan njuta av vå-
ren och den friska luften så gott det går. Ett tips: 
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Onsdag den 10/6 kl 10.00: följ med på en vandring med start vid 
Möllebadet. Vi går en 3 km slinga och stannar till vid utegymmet för 
den som vill träna lite extra. Max 10 personer, så därför måste du 
anmäla dig i förväg till Saga Andersson, tel 070-870 66 54, eller    
anderssonsaga@outlook.com  

 
Det finns utegym på 10 platser i kommunen: Harbro, Storvreten, 
Brunna, Alby, Kärsby IP, Sven Tumbas park, Lida, Fittja äng, 
Slagstabadet och Brantbrinks IP. Mer info hittar du på kommunens 
hemsida. Undvik dock dessa platser på helgerna. 
 
Håll modet uppe, så ses vi igen så småningom! 
 
Vänliga hälsningar från styrelsen gm 

Elisabeth Bäckman, ordförande, och Håkan Thunberg, redaktör 

 

 
                  Nu är björkarna som vackrast! 

mailto:anderssonsaga@outlook.com
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Lite kulturella länkar i repetition: 
 

1. Mona Lisa hemifrån louvre.fr/en 
2. Moderna museet facebook.com/ModernaMuseet 
3. Promenera runt Guggenheim guggenheim.org/ 
4. MOMA på nätet moma.org/ 
5. Sydkoreansk pärla mmca.go.kr/eng/ 
6. Bauhaus i miniformat artsandculture.google.com/partner/stiftung-

bauhaus-dessau 
7. Kulturtips; Senioruniversitetet 
8. Nationalmuseum https://www.nationalmuseum.se/ 
9. Nationalmuseum: 6 000 högupplösta bilder av museets mest populära 

målningar finns för fri nedladdning på Wikimedia Commons. 
https://www.nationalmuseum.se/samlingarna/fria-bilder 

10. Internetmuseum https://www.internetmuseum.se/ 
11. Tekniska museet: Datorn har haft många skepnader och använd-

ningsområden under sin relativt korta historia. Här presenteras en över-
sikt om datorns utvecklingshistoria Datorhistoria 

12. Snilleblixtar i människans historia och annat som kan vara kul att 
veta om teknikhistorien. Teknikhistorisk tidslinje 

13. Tips om digitala besök på museerna Sveriges museer 
14. Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/ 
15. Världens häftigaste https://www.varldenshaftigaste.se/ 
 

Operan och Dramaten skall ha material att titta på, men jag (Håkan) har 

inte lyckats hitta något. 
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