
 
 

 

 

 

 

Månadens brev – maj 2021 

Kalendarium kommande period:  
10 maj – 7 juni Digital studiecirkel – Vuxenskolan – se bifogad bilaga 

17-21 maj Folkhälsovecka - se bifogad bilaga. 

27 maj ÅRSMÖTE - se nedan  

3 juni Sommaravslutning - Guidning på Anundshög med efterföljande fika. 

9 juni Räkfrossa - se nedan 

4 juli Ingmarspelen i Nås - se bifogad bilaga 

15-18 Augusti – Bornholmsresa - se nedan 

 

Kommande aktiviteter: 
 
10 maj – 7 juni  - NYHET! DIGI60+ ON TOUR!  
Vuxenskolan bjuder in till en kostnadsfri digital studiecirkel!  
 
Tycker du att den digitala världen är en svår nöt att knäcka? Nu har du möjlighet att 
anmäla dig till cirkeln DIGI 60+ On Tour, där du får hjälp i den digitala världen!  
Vi går igenom Bank-id, Swish, Bank och betalningar, 1177, E-post, kommunala E-
tjänster och mycket mer!  
Möt Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland under fem tillfällen på hemmaplan 
och bakom din dator, surfplatta eller mobiltelefon.  
Intresserad - Läs mer i bilagorna som medföljer. 
 
17-21 maj - Folkhälsovecka  
SPF Förbundet inbjuder alla föreningar till en Folkhälsovecka med utmaningar om att 
genomföra olika aktiviteter och digitala föreläsningar med olika teman. SPF 
Seniorerna Hamre kommer att ha aktiviteter varje dag den veckan. Kom och delta. 
Se vidare separat bilaga med veckans aktiviteter. 

27 maj - Årsmöte 

Årsmötet kommer att ske per capsulam, d.v.s. vi skickar allt material via e-post till 
er som har det och via vanligt brev till övriga. Där kommer att finnas med alla 
beslutspunkter så du kan svara ja eller nej och på så sätt vara med och påverka 
årsmötets beslut. Materialet skickas ut inom en snar framtid. 

3 juni - Sommaravslutning  

Vi samlas för en guidad vandring på Anundshög innan vi bjuds på fm-fika med 

smörgås. Guidningen tar c:a 1 timme och man har möjlighet att delta även med 

rollator. 

Tid: 10.00 - ca 13.00  

Plats: Samling sker på parkeringen vid Anundshögs parkering.    

Anmälan: Senast 27 maj till jamgunnel@gmail.com el am.isacsson@gmail.com      
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 9 juni - Räkfrossa 
Vill du äta räkor, åka båt och umgås med andra seniorer i vår 
förening?  
Vi har båten för oss själva (båten går tyvärr inte in till Öster 
Mälarstrand och inte heller kan man denna gång erbjuda buss). 
Tid: onsdag 9 juni 12.00 – ca 15.00 
Kostnad: 425 kr/pers (exkl dryck) minst 25 st. Vid 40 st ingår trubadur.  
Plats: påstigning i hamnen 
Anmälan: Anmäl dig då senast 3 maj till jamgunnel@gmail.com el 
am.isacsson@gmail.com (OBS! Anmälan är bindande).  
Inbetalning: 425 kr/per senast 1 juni till bg 5585-8476 el Swish 123 158 11 23, ange 
“Räkfrossa”. 

4 juli 10.00 - ca 21.30 - Ingmarspelen i Nås. 
Vi åker med egen buss till Ingmarspelen, sommarteater som bygger på Selma Lagerlöfs 
storslagna roman “Jerusalem” och även starka berättelser om Nåsborna, som valde att 
emigrera till det “heliga landet” 1896. Innan föreställningen äter vi en teatermåltid. 

Kostnad: 870 kr/st vid 25 anmälda och 720 kr/st vid 40 anmälda -  inklusive buss, 

teatermåltid och teaterbiljett. Medtag gärna frukt/macka el dylikt för hemresan. 

Plats: Samling 10.00 vid Ordenshuset, Termometergatan  

Anmälan: Senast 28 maj till jamgunnel@gmail.com el am.isacsson@gmail.com 

Inbetalning senast 1 juni till bg 5585-8476 el Swish 123 158 11 23, ange “Nås”. 

Augusti – Bornholmsresan 
Vi räknar med att det inte är lika hårda pandemirestriktioner i höst.  
Den 15-18 augusti har vi förbokat en båtresa till Bornholm och Visby. 3 nätter ombord 
och möjligheter till utflykter.  
Det finns fortfarande platser kvar så passa på att få träffa andra människor, äta god 
mat och uppleva en värld utanför hemmets väggar.  
För vidare information kontakta Gunnel Lundin, jamgunnel@gmail.com 070-7876872. 

Styrelsen/ Gunnel Jonsson 
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