
BORENBästa medlemmar!

Hoppas att ni efter omständigheterna mår så bra som ni kan, och att ni får en så bra jul och nyår 
som möjligt. Vi har alla drabbats mer eller mindre av den kris som Coronaviruset har försatt oss 
i. För SPF Borens del har nästan all verksamhet varit inställd, men en del aktiviteter har dock ge-
nomförts under året. Ett stort tack till alla som med stort engagemang har åtaget sig att hålla viss 
verksamhet igång på ett säkert sätt.

Under sommaren trodde vi att vi skulle kunna starta upp delar av verksamheten under hösten, men 
så blev det ju inte. Nu planerar vi inför nästa år med hopp om en start under våren februari/mars.

I detta program får ni en inblick i vad som är tänkt och några hållpunkter för olika evenemang. 
Ni som har deltagit i någon aktivitet/ studiecirkel håll kontakten med respektive ansvarig för in-
formation.
Titta gärna på vår hemsida, den uppdateras vid behov.

Det digitala har kommit i fokus genom att jobba hemifrån, inköp av dagligvaror, betalningar, brev, 
möten och social kontakter via skype, whats-up etc. Det bara finns där och växer lavinartat med 
nya tjänster.
Under 2021 har vi tänkt att, för oss lite äldre, ha kurser med inriktning mot den digitala värld som 
redan finns. 
(En bra start är att utnyttja våra ungdomar eller någon nära vän när vi behöver hjälp i stunden)

Årsmötet i februari skjuts upp till 2022 vilket innebär en förlänging med ett år för styrelseledamöter 
och funktionärer.

För att underlätta distribution av information vill vi gärna ha er uppdaterade e-mail adress.
Skicka gärna ett mail till per.jansson@ugglebol.se eller kegoran.svensson@boremail.com så uppda-
terar vi vårt medlemsregister.

Vi längtar efter den sociala delen att få träffas, dricka kaffe tillsammans och bara umgås.

Avslutningsvis vill vi önska er alla en 

med hopp om en omstart under senvintern!

/ Styrelsen SPF Boren
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