
Årsprogram för
SPF Östjämtland



Bra att veta
 

 
Vi träffas alltid kl. 12.00 den
första helgfria måndagen i
månaden
 
Vi alternerar mellan Bispgården,
Kälarne och Hammarstrand
 
 
 
För att underlätta planering av
träffar, görs anmälan till ordförande
Astrid Nyhlén, på telefonnummer
0696-401 05 eller 070-293 93 97,
en VECKA innan träffen.
Vi reserverar oss för eventuella
programändringar.
 
Kom ihåg att uppdatera ditt aktuella
telefonnummer för att kunna
meddela eventuella
programändringar. Viktigt i dessa
pandemitider!
 
Eventuella kostnader per
evenemang, meddelas i samband
med anmälan.
 
Vi provar att samåka i möjligaste
mån. Tänk på att bidra till
resekostnaden.
 
Ta gärna med en vän som kan
bli en ny medlem hos oss. Hos
oss har du möjlighet att träffa
nya och gamla vänner 



Program
 
 
 
Hur tar vi hand om våra fötter?
Helena Östman, fotterapeut, berättar om
hur man vårdar och behandlar sina fötter.
Vi träffas i Forshallen, Bispgården där vi
också förtär soppa och bröd samt dricker
kaffe.
Datum: 3 Januari kl. 12.00
Plats: Forshallen, Bispgården
 
 
En inblick i hur släktforskning går till!
Vad vet du om dina rötter? Eva Engström
informerar oss om hur vi kan söka
uppgifter om våra förfäder.
Vi äter lunch på Lergodset. 
Årsmöte sker i direkt anslutning till
träffen
Datum: 7 februari, kl. 12.00
Plats: Lergodset, Hammarstrand
 
 
Hur hanterar vi den nya världen?
Bo Svenningsson guidar oss bland
BankID, internet, swish och appar mm. 
Vi äter lunch på Hotell Östjämten
Datum: 7 mars kl. 12.00
Plats: Hotell Östjämten, Kälarne
 
 
Historik kring Norra Skogsinstitutet
Anders Jönsson berättar om historiken
och turerna kring Norra skogsinstitutet.
Vi äter lunch på Älggårdsberget.
Datum: 4 april kl. 12.00
Plats: Älggårdsberget, Bispfors
 
 



Program
 
 
Åldern sliter på oss på olika sätt
Artros är något alla drabbas av.
Fysioterapeut Henrik Sundberg förklarar
vad artros är och hur man kan underlätta
besvären.
Vi ses på Strandliden i SVs lokaler och
äter lunch på Hörnet efteråt.
Datum: 2 maj kl. 12.00
Plats: Strandliden, SVs lokaler och på
Hörnet, Hammarstrand
 
 
Blommor och bin
Stefan Sandberg, Trefotens Bigård,
berättar om sin verksamhet som
biodlare. 
Vi äter utelunch.
Datum: 13 juni kl. 12.00
Plats: Ansjö Bygdegård, Kälarne
 
 
Indalsälven Ragunda - Sveriges
generator
Magnus Forsström, Vattenfall berättar
historien om kraften i bygden.
Vi träffas på Gerålund i Bispfors och äter
lunch ihop.
Datum: 4 juli kl.12.00
Plats: Gerålund, Bispfors
 
 
Hur man förverkligar en dröm -
annars förblir det bara en dröm 
Elin Edvardsson, "Elins Tårtor och annat
Sött", berättar om hur hon gjort.
Vi möts på Fredriks Gård och passar på
och fikar där.
Datum: 1 augusti kl. 12.00
Plats Fredriks Gård, Näset, Ragunda



Program
 
 
Surströmming
Vi avnjuter den traditionella
surströmmingen (eller sill) på
Församlingshemmet Västanede.
Vi underhåller oss med Musikquiz
eventuellt någon trubadur.
Datum: 5 september kl. 12.00
Plats: Församlingshemmet
Västanede, Kälarne
 
 
Hembygdsgårdens samlingar Fors
Anders Jönsson berättar om Forsbygden
och dess historia. Vi tittar på föreningens
samlade föremål.
Vi äter Oktobersoppa på Hembygdsgården
i Fors.
Datum: 3 oktober kl.12.00
Plats: Hembygdsgården i Fors,
Bispgården
 
 
En stilla önskan - Tankar och
önskemål om mitt sista farväl
Jurist från Swedbank berättar vad vi bör
tänka på.
Vi ses på Hotell Hammarstrand där vi
också äter lunch.
Datum 7 november kl.12.00
Plats: Hotell Hammarstrand,
Hammarstrand
 
 
Nu är det Jul igen...
Vi träffas på Hotell Östjämten och äter
jullunch. Underhållning
Datum: 5 december kl. 12.00
Plats: Hotell Östjämten, Kälarne
 
 



Så här fungerar
studiecirklar hos SV
 
 
 
I en studiecirkel träffas man i små
grupper för att lära sig något
tillsammans. Det är det egna intresset
och den fria viljan som är grunden för
studiecirkeln.
En cirkel har minst 3 sammankomster,
minst 9 studietimmar och 3 deltagare
(med ledaren).
En studietimme är 45 minuter.
Studiecirkeln vänder sig till deltagare
från 13 år.
Cirkelledaren är godkänd av SV och har
genomgått vår introduktion.
 
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
 



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. 
     
Uppkoppling
Vill du veta hur du kopplar upp dig på nätet
med telefon, platta eller dator för att kunna
prata med nära och kära

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
     
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 att höra av er önskar 
Kristina Engström
Studieförbundet Vuxenskolan
0696-10807 eller
kristina.engstrom@sv.se
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SPF Östjämtlands
styrelse

Här ser du styrelsen som är vald 2022.
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller undrar om vår verksamhet
     

Ordförande        
Astrid Nyhlén
Mobiltel. 070-293 93 97  Tel. 0696-401 05
E-post: johnafnylen@telia.com
     
Vice ordförande
Gunilla Smårs
Mobiltel. 070-314 52 01
     
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 Egnelius
Mobiltel 070-216 43 96
E-post carin@egnelius.se
     
Ledamot         
Pia Magnusson
Mobiltel 070-683 10 73
E-post: lilian84070@gmail.com
     
Ledamot         
Rolf Säll
Mobiltel. 070-614 40 55
E-post: inger_sall@telia.com
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