
Minnesanteckningar från möte med studiekommittén 2019 10 24 

Närvarande: Marianne Häggblom, Gunilla Barkar, Gunilla Back Kinell, Anna Hagland, Elsa Wolff 

Vi gick igenom en aktuell lista över de kurser som ska presenteras i nästa nummer av medlemsnytt 

nummer 4 ”inför vintern”, bilaga. 

Några kurser/tillfällen utöver listan som vi vill komplettera med: 

- ”falla rätt”, om/när vi faller kan vi lära oss att bättre ta emot oss – Anna kollar med Falu 

Judoklubb om en kurs en eftermiddag  i vår 

- Sy om kläder, i tidens anda återbruk av gamla kläder som gör dem som nya! Ledare finns 

- Geologicirkel om malmen, väldigt aktuellt när vi befinner oss i Falun – Anna kollar med 

Gunnar Eriksson inför exkursioner i maj (finns med i nästa nummer) 

- Järnladies, kvinnohistoria från Bergslagen, Gunilla Barkar inleder den ev gruppen 20 januari 

14.00-16.15 

- Prova på kreativt skapande och måla akryl och akvarell – Anna kollar med Lena Söderlund 

- Lär dig hantera din mobiltelefon, för helt nybörjare och gärna bara en modell, färre 

deltagare för att alla ska hinna få hjälp, finns ytterligare en ledare om det blir behov av det 

- När det gäller ”Hantera dina bilder”, behöver man inte en egen dator? Anna kollar 

- Bokcirkel på engelska – Anna kollar med Jennie om tid och omfång, intresseanmälan 

I medlemsnytt ska det efter varje kursrubrik stå ”föranmälan” så inga missförstånd uppstår om att 

man måste anmäla sig. 

Projektet ”aldrig ensam” ska presenteras och inbjudan till mötet den 12 december ska finnas 

separat från studiecirklar och kurser i nummer 4. Elsa skriver inbjudan och kontaktar Margareta på 

redaktionen. Gunilla och Elsa berättade om resan till Gnesta 16/10 och mötet med KPR dagen 

efter. Trevlig, inspirerande resa och bra möte. 

Den 21 november har resekommittén möte om vårens resor och Marianne representerar vår 

kommitté vid mötet. Cirkel om Öland vill vi genomföra tillsammans, Marianne samtalar med 

Gunnar Helgesson. 

Måndag den 16 december lunchar vi på CariAnna kl 12.30, Elsa bokar. 

Vårens möten och preliminära datum, vi har inte manusstopp på medlemsnytt än så det kan bli 

förändringar och det kan det ju bli även av andra anledningar: 

20 januari kl 10.00, 20 april kl 13.00 och 1 juni kl 13.00 

Vid anteckningarna Elsa 

PS skickar ut listan med kurser när den går till medlemsnyttredaktionen DS 


