
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2022 

 

Kära Ankaret-medlem! 

 

Efter nära två år kan vi nu äntligen återgå till ett mera normalt liv. Åren har lämnat 

spår hos oss alla på olika sätt, men nu kan vi planera framåt och även utgå från att 

planerna går att genomföra. 

 

Tisdag den 15 februari kl 13 

I stället för det uppskjutna årsmötet ordnar styrelsen en träff utomhus med tipsrunda 

och korvgrillning vid lekparken i Boulognern. Ta med egen dryck. 

Vi önskar vackert väder, men det är inget vi rår över så kläder efter väder. Vi har nu 

tränat på det under lång tid. 

Ta gärna med telefonen. Se En nyhet 

 

Tisdag den 1 mars kl 16.00 

PUB-afton på Musikhuset, Sjömanskyrkan. 

Ett tillfälle att träffas och ingen anmälan behövs. Det är bara att komma. 

Mat och dryck finns att köpa. 

 

Tisdag den 8 mars kl 14.00 

Årsmöte i Hedvigslundskyrkans cafélokal. 

Kallelse har gått ut till alla genom brev eller mail. 

All information och alla handlingar kommer att finnas på vår hemsida senast den 22 

februari samt på årsmötet. 

www.spfseniorerna.se/ankaret 

 

En nyhet 

Nu rekommenderar vi alla som har mobil att ladda ner SPF-appen. När det är klart 

väljer du vår förening Ankaret för att kunna ta del av allt som kommer på vår 

hemsida. När vi lägger upp en Nyhet på vår hemsida syns det i SPF-appen direkt, så 

du får snabb information om vad som är på gång. Det finns även länkar till 

föreningens aktiviteter som finns på hemsidan. 

http://www.spfseniorerna.se/ankaret
http://www.spfseniorerna.se/ankaret


Nyhetsnotiser kommer även från Distriktet och från Förbundet. 

Ett mycket enkelt sätt att hålla sig uppdaterad. 

 

I ”mailutskick SPF-system” fredag den 28 januari 2022 finns en instruktion om hur 

man gör för att ladda ner appen. På vår träff i Boulognern den 15 februari kommer 

styrelsen att hjälpa dig om du behöver. Ta med telefonen i så fall. 

 

Vårens kurser i data, mobil och surfplatta 

Vuxenskolan har ledare med lång vana av att lära seniorer att bli mer digitala och 

anpassar sig i möjligaste mån efter gruppens önskemål om kursinnehåll. Du tar med 

dig din egen dator, telefon eller surfplatta. 

Det finns både grundkurser och fortsättningskurser som vardera omfattar 5 tillfällen. 

Även Internetcafé erbjuds 

För frågor och anmälan: 

Studieförbundet Vuxenskolan Drottninggatan 6 Gävle 

SV Gävleborg 020-120 28 08 

OBS ingen kostnad för SPF-medlemmar! Ange att du är medlem i SPF Ankaret. 

Passa på att lära dig mera för Distriktet betalar hela kursavgiften under 2022! 

 

Idéer till studiecirklar andra möten och aktiviteter 

Nu kan vi börja tänka framåt både inför resten av terminen och även för hösten. 

Har ni förslag och önskemål kontakta Gerd Andén,  gerdanden@gmail.com 

 

Faktura för medlemskap 

Vi har nu alla fått fakturan på 280 kr och den skall betalas till bankgiro 505-1743 och 

pengarna skall vara förbundet tillhanda senast den 28 februari. 

Förbundet vill påminna om vikten att ange OCR-numret som står på fakturan. Om 

man är flera medlemmar i samma hushåll ska man göra en inbetalning för var och en 

och det är viktigt att ange det OCR-nummer som gäller för respektive medlem. På så 

sätt blir varje betalning registrerad på rätt medlem. 

 

 

På många sätt är nu ljusare tider här! Det känns härligt! 

 

 

 

 

Gunilla Strandgren 

gunillastrandgren@gmail.com 

070-388 53 71 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


