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På Tibbleseniorernas webbplats hittar du aktuella 
nyheter om föreningen. Gör till en vana att titta in 
på sidan www.tibbleseniorerna.se

Promenadgrupp
Det är inte alla som orkar vandra en mil med van-
dringsgruppen i kuperad terräng. En kortare promenad 
på några kilometer skulle vara perfekt. Både för att 
träffas med säkert avstånd och att få röra på sig.

Men även promenader (3-4 km) behöver någon som 
håller i gruppen.  Anne-Marie Hugo, tel 0739-462 144, 
en av ledarna i Vandringsgruppen, lovar att ställa upp 
för att komma igång med en pro menadgrupp. Hon vet 
också många som skulle vilja vara med och promen-
era. När gruppen kommit igång så måste någon ställa 
upp som ledare. Där har Anne-Marie många råd och 
tips som gör det lätt att leda den nya promenadgrup-
pen.

Promenad i stället för vandring – ring Anne-Marie!

Studera på nätet
Kan man inte träffas fysiskt så får det väl bli digitalt, 
tänkte Veronica Duske, programansvarig i styrelsen, 
och pratade med årskolleger som vill öva sin tyska. 

Tycker du att det kunde vara en kul idé att med 
utgångs punkt från tyska tidningar och teve prata med 
andra om vad du läst – ring Veronica, tel 070-262 58 
25.

Det kanske finns andra ämnen som intresserar dig? 
Lämna ett meddelande på kansliets telefonsvarare 08-
758 91 05 så ringer vi upp.

1700 medlemmar
Sedan årsskiftet har det tillkommit nära 60 nya 
medlemmar, men samtidigt har över 70 försvunnit 
varför medlemstalet sakta minskar. Idag finns 88 vän-
medlemmar.

På grund av Coronapandemin blir det i år inget sär-
skilt möte för våra nya medlemmar i Tibbleseniorerna, 
men tillhör du de nya och vill komma in i gemenska-
pen ringer du förstås till ordföranden C-H Segerfeldt, 
tel 070-652 19 80. Han har mycket att berätta.

Det händer digitalt
Allt mer händer i cyberspace. Vare sig vi tycker om 
det eller inte så kommer både underhållning, trän-
ing, studiecirklar, föreläsningar att ske på nätet under 
pandemin.

Det är bara att vänja sig och sen blir det roligt. En ny 
värld öppnar sig.

Tveksam? Hur gör man? Finns det några risker?
Frågorna är många. För dig som inte är så van (än) – 

kontakta SeniorNet Täby som ställer upp med assistans och 
handledning. Börja med att titta på webbsidan: 
https://taby.seniornet.se

Vill du spela boule?
Täby har utmärkta boulebanor: Viggbygärdet, Ellagård, 
Näsby Park, Näsbydal. Bara för att nämna några.

Boule är något alla kan spela. Reglerna är enkla och spe-
let ger både samvaro, rörelse och spänning.

Men som alltid – det är inte mycket som behövs, men 
verksamhet utan någon ansvarig blir ingen verksamhet. Kan 
du tänka dig att ställa upp som ledare för en boulegrupp är 
du varmt välkommen.

Intresserad? Ring kansliet 08-758 91 05. Telefonsvarare 
när kansliet är stängt.

Skulpturpromenad
I kommande nummer av TibbleSenioren (nr 3) presenterar 
vi en spännande kulturpromenad i Centralparken den 17 
september. Eva Neveling och C-H Segerfeldt leder pro-
menaden genom skulptören C-G Ekbergs skulpturpark, där 
vi får veta mer om de nio skulpturerna från ”Ensam” till 
”Livskraft”. 

Sträckan är knappt 3 km och promenaden kommer att ta 
ca 45 min.

TibbleSenioren
Höstens första nummer av medlemstidningen kommer i 
vecka 37.

Kansliet
Tibbleseniorernas kansli på Marknadsvägen 293 har öppet 
endast måndagar och torsdagar för telefonsamtal kl 10 – 11. 
Inga besök under pågående pandemi.
 


