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Kära Ankaret-medlem!

Nu närmar sig den högtid som många av oss förknippar med samvaro och släktträffar.
I år blir det troligen en annorlunda jul för många. Ingenting är sig likt och pandemin 
gäckar oss ständigt!
Det enda säkra sättet att ses just nu, som är helt smittfritt, är digitalt. Det känns 
kanske lite osäkert för några, men nu finns en fantastisk möjlighet att anmäla sig till 
en kurs, som Vuxenskolan anordnar. Där får du möjlighet att via dator, smartphone 
eller padda lära dig hur du kan kommunicera digitalt med de dina (både ljud och 
bild). Ni kan äta julmiddag ihop, eller varför inte öppna julklappar tillsammans? Tag 
chansen nu – läs informationen om anmälan i slutet av brevet! Gratis också!

Med tanke på rådande omständigheter ordnar vi inga aktiviteter under december inte 
ens utomhus, eftersom vi inte bör vara grupper med fler än 8 personer.

Årsmöte
Enligt stadgarna skall årsmöte hållas före februari månads utgång. I år och även 
under 2021 är inte tillvaron som den brukar. 
Från förbundet har föreningarna därför fått följande alternativ:
”Föreningen kan skjuta upp årsmötet till en tidpunkt då det på ett säkert sätt kan 
genomföras utomhus”.

Vid styrelsens digitala möte 2020-11-27 beslutade vi att genomföra vårt årsmöte vid 
månadsskiftet april/maj.



Biblioteket
Vi bör även vara försiktiga med att besöka t ex bibliotek, men då finns andra 
möjligheter. Dels erbjuder biblioteket hemleverans av böcker ”Boken kommer”, och 
dels kan man beställa och hämta böcker utanför biblioteket ”Take-Away-kassar. 
Tel nr: 026-17 96 00

Om man inte har något lånekort sen tidigare kan man få ett ”lånekort” som gäller i 60
dagar.

Läs mer här: www.helgebiblioteken.se

Senioren  Nr 8  2020
Till julen hör inte minst GOD MAT!
När vi nu inte kan umgås med vänner och grannar som tidigare år, kan vi i alla fall 
bjuda varandra på mat. I senaste numret av Senioren finns flera recept på goda grytor.
Du gör t ex ”Höstgryta med trattkantareller med lingon” s 61 och jag gör ”Festlig 
gryta med fläskytterfilé, gröna oliver och vermouthsås” s 62. När vi ändå är ute och 
promenerar byter vi matlåda på armlängs avstånd. Hemlagat och närlagat!
Smaklig måltid!

Fira jul tillsammans digitalt
Är du nyfiken på att prova hur det fungerar och se om detta passar dig? Anmäl dig till
något av kurstillfällena nedan. Innan kurstillfället får du instruktioner om hur du skall
göra för att delta.
Tid och anmälan Tid: 1, 3, 8 eller 10 december   Klockan 13.00 – 16.00
Har du frågor om kursen ring kursledaren Ellinor Lundström Tel 0270-42 88 21.
Uppge vilken förening du tillhör vid anmälan.
Anmälan: SV Gävleborg 020-120 28 08 eller via hemsidan
Läs mer på sv.se

Vi hoppas att många tar chansen och nappar på erbjudandet – det är spännande att 
lära sig nya saker och det är aldrig för sent!

Så önskar vi från Ankarets styrelse alla våra medlemmar kommande 
GODA  HELGER och givetvis ett GOTT OCH FRISKT 2021!

http://www.helgebiblioteken.se/

