
Möte med studiekommittén 19 06 17 

Närvarande: Marianne Häggblom, Lovisa Bergqvist, Gunilla Barkar, Elsa Wolff 

Vår gäst Elsie Karlsson från studiekommittén deltog första delen av mötet 

 

Vi diskuterade olika möjligheter för våra kommittéer att samarbeta när resor och studier möts 

och förstärker varandra. Inför resor till utlandet eller landskapsresor kan studier med inriktning 

på mat, språk, kultur etc ge resan ett mycket större värde. Konceptet ”Läs och res” lovprisades 

av oss alla! Föreläsningskvällen inför Svansjön i våras var mycket uppskattad. 

 

Lovisa kontaktar Anders Paperin för att höra om ev föreläsning/informationsmöte innan 

föreställningen Trollflöjten i höst. Elsie och Elsa håller kontakt och se vilka resor / studier som är 

aktuella för samverkan i vår. Den som ansvarar för respektive resa från resekommittén har en 

viktig uppgift också när det gäller på vilket sätt studierna ska inriktas. Resekommittén träffas i 

november för att fastställa nästa års resor.  

 

Vi tackade Elsie för ett väldigt informativt möte! 

 

Lovisa har gjort en lista över höstens cirklar och evenemang som vi har ansvar för och som vi 

gick igenom. Det mesta är klart och de flesta ledare är klara med tider och dagar. Det vi 

behövde förtydliga: 

A cup of coffee – Lovisa kontaktar Janice som skräddarsyr 

En känsla av sammanhang – jfr Väntjänsten, diskussion om kostnad 

Guldkant på tillvaron – planeringsmöte Marianne och Elsa med deltagarna den 12 september 

10.00 på VS, Elsa kollar med Gunilla om hon vill vara med 

Kreativt skapande – rolig nyhet, målning tisdagar 16-19 och smycken onsdagar 9-12, också här 

diskussion om kostnaden 

Körsång – Lovisa kontaktar Margareta Dunkars om läget 

I-phone mobil – Lovisa gör klart med Per Börjesson om tider mm 

Metal Art – Elsa kontaktar Helen vad gäller datum mm 

Självförsvar – vi väntar till senare tillfälle 

Vävning – ledare finns och Lovisa kollar om en cirkel ska starta 

Dragspel – Lovisa kontaktar Brita Nordlander, eventuellt cirkel? 

Laga grön mat / Klimatsmart mat / Ett hållbart liv – återkommer vi till (Tersen?) 

 

Möten i höst: måndag den 30 september kl 13.00 och torsdag den 24 oktober kl 13.00 på VS 

Antecknade gjorde Elsa 


