
VSP/ Mars info 

Hej 

Coronapandemin fortsätter med alla förbud och begränsningar. Men vaccineringarna har börjat, vilket betyder 

att det finns hopp om ökad föreningsverksamhet senare under året. 

MÖTEN. Eftersom antalet personer som får vistas tillsammans är max tio stycken och eventuellt sänks till sex 

personer kommer vi att hålla  vårmöte/marsmånadsmöte  den 4.3 som ett Zoom distansmöte på Helsinggård . 

Det innebär att, om du vill delta, bör du anmäla dej före mötet till sekreteraren, senast 1.3.  Alla som anmält sig 

till mötet får ett epostmeddelande med information om mötet och en länk till mötet. När du klickar på den 

(vanligen blåa)  länken kommer du in till mötet.  

Om du är osäker på hur du kan delta i ett Zoom distansmöte eller/och vill kontrollera att teknik och 

förbindelser fungerar  kommer vi att ha ett ”distans-provmöte” den 1.3 kl 13.00. Om du vill delta i detta 

provmöte meddela sekreteraren före 26.2., så skickar vi en e-postinbjudan med länken till dej. 

April månadsmöten håller vi den 1.4 och majmötet 6.5, då församlingens avgående prost Martin Fagerudd 

berättar om sin tid i Vanda svenska församling. 

PROMENADER. Med iakttagande av ikraftvarande restriktioner fortsätter vi med våra torsdagpromenader : 

11.3 samlas vi kl 14 utanför Folkhälsanhuset i Dickursby och följande promenaddag är:  25.3                              

Var och när vi samlas meddelas i måndagens Hbls Evenemangsida och på vår hemsida. Du kan även fråga 

någon i styrelsen.                                                                                                                                                             

ÖVRIG MOTION. Om du inte har möjlighet att delta i promenaderna , kan du också motionera hemma. Gå in på 

förbundets hemsida, där du hittar olika motionsvideor.                                                                                                   

Senare i vår när snön har smält planerar vi att börja med Frisbee. 

MEDLEMSAVGIFTEN. Ett meddelande om årets medlemsavgift, som på grund av coronan och mindre 

verksamhet sänkts till 20 €, kommer att sändas  separat till var och en per e-post till dem som har en e-

postadress och pappersfaktura till den som inte har. Medlemsavgiften 20 € bör betalas senast den 30 april. 

Kom ihåg referensnumret. 

TEATER OCH RESOR/UTFÄRDER. Styrelsen har planer på att ordna en utflykt/resa i juni och 

sommarteaterbesök i juli, om omständigheterna tillåter. 

INFO. I förbundets frågesportsuttagning den 10.2 vann vårt första lag, bestående av Ann-Marie Sjöberg, Tom 

Serén och Per Göran Eriksson  bland Mellannylands lag och går vidare till finalen senare i vår. 

Vi försöker hålla dej uppdaterad om vad som händer genom att sända ut dylika infomeddelanden. Samma 

information kommer även att finnas på vår hemsida. Har du frågor kan du alltid kontakta någon i styrelsen. 

Sköt om dej och må väl. 

Styrelsen 


