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Detta år anpassar vi
verksamheten efter
Coronan. Vi försöker
vara ute så mycket
som möjligt och ta
med egen matsäck
eller lunch bara för
att vi ska få träffas.

Bra att veta
 
 
Vi strävar efter att alltid träffas den första
helgfria måndagen i månaden 
 
Alltid kl 12.00
 
Vi alternerar mellan Bispgården, Kälarne
och Hammarstrand
 
För att underlätta planering av träffar, gör
anmälan till ordförande Astrid Nylén, på
telefonnummer 0696-401 05 eller070-293
93 97, en vecka innan träffen.
 
Eventuella kostnader per evenemang,
meddelas i samband med anmälan.
 
Vi provar att samåka i möjligaste mån.
Tänk på att bidra till resekostnaden.
 
Kom ihåg att uppdatera ditt aktuella
telefonnummer för att kunna meddela
eventuella programändringar. Viktigt i
dessa pandemitider!
 
Om du vill att vi ska bli flera medlemmar
ta gärna med en vän till våra möten. Man
träffar alltid nya och gamla vänner 
 
Årsmöte den 7 juni
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Program våren
 
 
 
3 maj
Vi träffas vid utegymmet i Krokvåg
Sjukgymnast Lena Blom kommer och
visar balansträning och hur maskinerna
fungerar i utegymmet.
Medtaga egen lunch eller matsäck.
 
7 juni
Vi träffas vid Övsjö Badhuspark. Kom med
och besök den roliga konstslingan som
bjuder på fantasirika lokala konstprojekt.
Lunch till alla för en kostnad av ca 50
kronor/person
Årsmöte sker i direkt anslutning till
träffen
Klädsel efter väder.
 
5 juli
Vi träffas vid museet i Utanede. (Gult hus
snett bakom Paviljongen.) Robert Falk
från Ragunda Kommun , berättar om 
sägner runt de thailändska
dansmaskerna. Vi äter lunch på
Paviljongterassen i Utanede, Var och en
betalar sin egen lunch.
 
2 augusti
 
Vi gör ett besök hos Dick Bewarp och
hans Cowboykåk i Mårdsjön. Möjlighet
finns att åka flotte, om vädret tillåter.
Kostnad: Cowboykåken 100 kr/person
Flotten 100 kr/person samt lunch 100 kr/
person
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Höstens program
 
6 september
Vi äter surströmming och sill på Fors
Hembygdsgård.
Du får även möjlighet att prova kägelspel.
Kostnad meddelas vi anmälan.
 
4 oktober
Vi provar "Skogsbad" på Ånäset, Kälarne.
Det handlar om att använda alla sina
sinnen, att långsamt uppleva naturen.
Klädsel efter väderlek. Oömma kläder och
skor.
Kaffe och kanelbulle serveras då det är
kanelbullens dag. Kostnad 40 kronor/
person
 
1 november
Vi träffas för gemensam lunch  på Hotell
Hammarstrand.
Efter lunch kommer Hammarstrands
Trafikskola och uppdaterar oss om
gällande regler och nya vägmärken.
Var och en betalar sin egen lunch  
 
6 december 
Julträff med gemensam lunch på Hotell
Hammarstrand.
Gemensamt intar vi en jultallrik på Hotell
Hammarstrand
Var och en betalar sin egen lunch.
Ev. underhållning Per Bergwall
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Så här fungerar
studiecirklar hos SV
 
 
 
Cirkelledaren är godkänd av SV och har
genomgått vår introduktion.
 
En cirkel har minst 3 sammankomster,
minst 9 studietimmar och 3 deltagare
(med ledaren).
En studietimme är 45 minuter.
Max 3 sammankomster om vardera 4
tim/vecka. 
Max 20 deltagare med ledaren.
Studiecirkeln vänder sig till deltagare
från 13 år.
 
Kortare kurser, föreläsningar och
kulturaktiviteter har andra regler, vi
berättar gärna mer utifrån dina idéer!
Hör med din SV avdelning
 
 
 
Mer information finns på
www.sv.se
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Cirklar att längta till

Är ni intresserade av någon cirkel eller
har förslag på egna cirklar hör av er till
oss på Vuxenskolan så hjälper vi
er. Annicka Kanto 0696-108 07
     
Uppkoppling
Vill du veta hur du kopplar upp dig på nätet
med telefon, platta eller dator för att kunna
prata med nära och kära
Ledare: Annicka Kanto
Plats: Hammarstrand, Kälarne, Bispgården
Pris: 1 ggr, 3 timmar, 350 kr
     
Bokcirkel
Varför inte gå ihop några stycken och läsa en
bok tillsammans eller läser ni en bok själva
och sedan träffas ni och diskuterar boken.
     
Matlagning för änkor/änklingar
Träffas och laga enkla rätter som inte tar tid
Plats: Hammarstrand
     

Stickcafé
Vill ni vara med i ett stickcafé hör av er till oss
så hjälper vi er att komma igång och med
lokal eller är ni ett gäng som vill starta upp.
     
Det finns möjligheter i en cirkel att göra
något som ni tycker roligt tillsammans
med andra.
     
Välkomna önskar 
    Annicka Kanto och Anette Lindén 
Studieförbundet Vuxenskolan 
0696-10807, annicka.kanto@sv.se
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SPF
Styrelse Öst-Jämtland

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller undrar om vår verksamhet
     
Ordförande        
Astrid Nyhlén
Mobiltel. 070-293 93 33 Tel. 0696-401 05
E-post: Johnagrylen@telia.com
     
Vice ordförande
Jonne Andersson
Mobiltel. 0705686933 Tel. 0696-403 58
E-post: jojje.andersson@telia.com
     
Sekreterare         
Per Ivar Johansson
Mobiltel.076-146 77 13
E-post: per-ivar@pisco.se
  
Kassör               
Göran Näslund
Mobiltel 070-258 07 17
E-post: goran.kov.naslund@gmail.com
     
Ledamot           
Carin Engnelius
Mobiltel 070-216 43 96
E-post carin@egnelius.se
     
Ledamot         
Margareta Norman Matz
Mobiltel 076-841 46 61
E-post: margareta.matz@telia-com
     
Ledamot         
Rolf Säll
Mobiltel. 070-614 40 55
E-post: inger_sall@telia.com
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