
Möte med studiekommittén 19 09 30 

Närvarande: Marianne Häggblom, Gunilla Back Kinell, Ingegerd Lindfors, Elsa Wolff, Gunilla 

Barkar, Lovisa Bergqvist 

Vi började mötet med en kort presentation eftersom vi har två nya medlemmar i kommittén, 

Gunilla Back och Ingegerd Lindfors. Vi önskar dem så välkomna och hoppas att de ska uppskatta 

vårt gemensamma arbete i kommittén! 

Sedan förra mötet har vi fått några förslag på kurser/föresläsningar: 

- ”ramla rätt” – hur faller vi utan att gå sönder, vikten av balans, ordna ett tillfälle med 

instruktioner och information – Lovisa  efterhör med Irene Sturve om hon har möjlighet, 

Elsa kontaktar Birgitta Klahr om ev idéer  

- Åldrandet och minnet – vi lägger det på vänt 

- Öland – samarbete mellan rese- och studiekommittéerna – Elsa kontaktar Elsie om nästa 

års program, vilka tider och mål som är aktuella 

- Resekommitténs informationsdag 21/11, då vi kan presentera ett gemensamt utbud 

Gunilla Barkar och Marianne Häggblom på plats, ev någon mer från vår kommitté 

Förslag från dagens möte: 

- Ingegerd: kurs eller föreläsning om kroppens behov av mineraler/vitaminter, hur man håller 

sjukdomar på avstånd och kroppen i balans genom kunskap om vad mat och dryck 

innehåller och hur de påverkar vår hälsa, i Borlänge en nyss påbörjad kurs ”bra mat på 

äldre dar”, Lovisa kollar möjligheterna i Falun 

- Guldkanten – ytterligare personer har anmält intresse – alla funderar på ledare för en ny 

grupp som skulle kunna starta 2020 

- Ett nytt tema för en bokkurs motsvarande ”Maria Lang” – Gunilla BT föreslår Järnladies, 

kvinnohistoria från Bergslagen – alla funderar på tema till nästa möte 

Vi gick igenom de kurser som är presenterade i medlemsnytt ”inför hösten” och som vi anser ska 

finnas med i nästa nummer ”inför vintern” med manusstopp 31/10. Lovisa efterhör med ledarna 

vilka som vill fortsätta. Kurserna ovan med kursiv stil ska med i vinternumret om ledare finns. De 

flesta från höstnumret kommer att finnas med, men med några undantag eller förändringar: 

- Bokcirkel, nytt tema 

- En känsla av sammanhang, inte med i vinter 

- Fota med din mobiltelefon, inklusive ett tema ex vis naturbilder 

- Kreativt skapande, tre olika pröva-på-tillfällen 

- Skrivarcirkel, inte med i vinter 

- Vävning, inte med i vinter 

Nästa möte torsdagen den 24/10 kl 13.00 hos Vuxenskolan, då med Lovisas vikarie under 

mammaledigheten Anna Hagland. Den 9/10 har Lovisa, Anna och Elsa möte med Bo, Margareta 

och Margreth från informationskommittén angående presentation av vårt kursutbud. 

Stort tack för trevligt möte! Vid anteckningarna Elsa Wolff 


