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Angående resekommitténs planerade resa till Cirkus i Stockholm för att se baletten Svansjön  

bestämdes att vi går ut med en inbjudan till resedeltagarna att få fördjupad information 

om baletten  före resan. Ingegerd Permalm håller i informationen och tre datum är föreslagna. 

Ingegerd bestämmer vilket av dessa som blir aktuellt. Inbjudan skickas via gruppmail. Vid problem 

med lokaler och många anmälningar genomförs informationen i två omgångar. 

 

Vi diskuterade förslag till innehåll i den planerade studiecirkeln ” För den som vill må gott och sova 

gott-vardagsekonomi för seniorer”. Cirkeln kommer att finnas med i kommande MedlemsNytt. 

Skulle vi kunna anordna en studiecirkel i Aktiekunskap? 

 

Den planerade studiecirkeln ”En känsla av sammanhang-samtalsgrupp för välmående” diskuterades 

men resultatet blev att vi återkommer till denna inför hösten. Vi var osäkra på vilken form av ledare 

etc. 

 

Studiecirkeln Datorkunskap: grunderna i Windows 10 ställs in tills vidare då planerad ledare är 

långtidssjukskriven. Vi har stort behov av studiecirkel ledare inom data och sociala medier. 

 

Undertecknad har fått förslag på en kurs som genomförts med gott resultat i Avesta för personer 60+. 

Rubriken är: Kom och dansa och umgås i en grupp med oss i Avesta Dance Team. Tanken är att öva 

balans, koordination,rytm,hållning, minne,rumslig förmåga, styrka, rörlighet och samspel till härlig 

musik. Nivå 1-för dig med inget eller litet behov av stöd. Nivå 2 lugnare tempo för dig som vill lite 

mer stöd. Kursen genomförs under ledning av danspedagog. 

Är detta något för oss att inspireras av? Lovisa lovar att kontakta den danspedagog som hållit i 

studiecirkeln i Avesta. 

Tyvärr har jag inbjudan endast i pappersformat. 

 

Hur blir det med Operacirkel i vår? 

 

För övrig kursverksamhet har inget speciellt hänt eftersom det varit jul- och nyårshelger. 

 

Lovisa kommer att skicka manus till Elsa. 
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