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Lovisa är tillbaka efter sin barnledighet och träffade Ingegerd, Gunilla och 

Christina för första gången på bild. Vi får hoppas att det snart kan ske fysiskt! 

Roligt att hon är tillbaka och vi får nöjet av att jobba tillsammans med henne 

igen. Anna kommer fortfarande att finnas med med vissa uppgifter och det är 

vi också glada för! 

I princip all fysisk verksamhet hos Vuxenskolan och SPF ligger ju på vänt så 

länge pandemin härjar. Det vi kan erbjuda våra medlemmar under våren måste 

ske digitalt precis som under större delen av förra året. Det kanske kommer att 

krävas ett stort engagemang att få tillbaka våra deltagare till kurser och cirklar 

men suget efter aktiviteter kanske är så stort att deltagarantalet svämmar över. 

Manusstopp för medlemsnytt ”Inför våren” är den 11 februari och vårt inslag 

kommer att se ut ungefär som i senaste numret. Några av våra cirkelledare har 

varit väldigt aktiva med digitala kurser och de vill gärna fortsätta med det. 

Christina föreslår att vi vänder oss särskilt till alla cirkelledare med erbjudande 

om träning i den digitala världen, om man inte är rädd för tekniken finns det 

många cirklar som kan ske digitalt. Vi diskuterade de cirklar som varit 

uppskattade under hösten och som kommer att fortsätta t ex Seniorsurfskolan 

och Hantera dina bilder. Lovisa gör ett förslag till vårt manus i nästa medlems-

nytt och skickar till Elsa som vidarebefordrar till resten av kommittén för 

yttrande, till informationskommittén senast 11/2. 

Elsa fick i uppdrag att skicka blommor till Pia Ekstrand som varit 

sammankallande i kommittén i många år men inte kunnat delta de två senaste 

åren. Hon gjorde ett mycket engagerat och uppskattat arbete. 

Christina är föreslagen till årsmötet som sammankallande i kommittén när Elsa 

slutar som tackade för tre fina år med arbetet i kommittén och önskar alla lycka 

till! 

Antecknade gjorde Elsa 


