
 
 

Medlemsbrev nr 3 augusti 2022 
 

Sommaren har bjudit på varierande väder. Ibland duggregnar det och ibland 

regnar det inte ett dugg. 

Men boule och promenaderna har fortsatt som vanligt.  

Aktiviteterna är viktiga för att erbjuda samvaro och sysselsättning i en tid där 

det i och för sig inte finns några restriktioner om Covid-19 men där det 

samtidigt konstateras att pandemin inte är över. 

Just nu arbetar Aktivitetsgruppen för att färdigställa programmet för hösten. 

Men vi kan redan nu berätta att vi kontinuerligt en gång per månad kommer att 

arrangera det vi kallar Träffpunkt Senioren. 

Det är ett tillfälle att träffas, umgås, fika och diskutera olika frågor allt från 

världsproblem till lokala viktigheter. 

Dess utom kommer vi att, i all enkelhet, genomföra ett musikquiz. 

Den 2 augusti klockan 14.00 är ni välkomna till Seniorlokalen på Gläntan. 

Den 16 augusti klockan 14.00 är vi välkomna till Werner Aspenström 

biblioteket, Ahlbäckssalen för att få information om biblioteket och deras 

verksamhet samt vad dom kan ge för service till medborgarna. 

Vi får även träffa representanter för kulturförvaltningen som ger oss aktuell 

information om den verksamheten. 

Bifogat detta brev får ni också en inbjudan till ”Smartphone för nybörjare”.  

En studiecirkel som bedrivs under fyra träffar med tre lektionstimmar varje 

gång. Träffarna innehåller en mindre del teori och en större del praktiska 

övningar. 

Anmäl er snarast om ni är intresserade. Deltagarantalet är begränsat.  

Först till kvarn… 

 

Hälsningar 

Aktivitetsgruppen 

  /Gert-Ove Sandberg 

   072-577 61 47 

 

 



 
 

INBJUDAN 
Studiecirkel Smartphone för nybörjare  
 

Målgrupp Seniorerna Barkenbygden.  
Nybörjare med smartphones. 
 

Mål Efter genomgången studiecirkel ska deltagarna kunna använda 
mobiltelefonen och att känna sig säker med olika funktioner. 
 

Träffar Fyra träffar med tre lektionstimmar vardera, totalt 12 timmar. 
Max sex personer i varje träff. 
En grupp för de som har Androidtelefoner (Samsung m.fl.) och 
en grupp för de som har iOS-telefoner (iPhone). 
 

Aktivitet Teoretiska genomgångar och praktiska övningar med tonvikt på 
praktiska övningar. 
 

Ledare Gert-Ove Sandberg 
 

Start 2022-08-23  
 

Plats 
 

Seniorlokalen Gläntan  

Schema iOS Android 

 23/8  09.15 – 12.00 23/8 13.15 – 16.00 

 20/9 09.15 – 12.00 20/9 13.15 – 16.00 
 11/10 09.15 – 12.00 25/10 09.15 – 12.00 

 22/11 09.15 – 12.00 22/11 13.15 – 16.00 
 

Anmälan till studiecirkeln görs senast 12 augusti 2022 till 

Gert-Ove Sandberg 072-577 61 47 eller via e-post 024076147@telia.com 

Deltagarantalet är begränsat till sex personer per kurs.  

De sex första anmälda medlemmarna erbjuds plats. 

I samarbete med 

Välkomna med anmälan. 

 

Gert-Ove Sandberg 

mailto:024076147@telia.com

