
Vanda svenska pensionärer rf / April 2021 info 

Coronapandemin fortsä er med olika förbud och begränsningar, trots a  vaccineringarna har börjat.  Men nu 
har vi åtminstone lite hopp om ökad föreningsverksamhet senare under året.

MÖTEN. Åtminstone under våren kommer vi a  hålla  månadsmötena som distansmöte på Zoom. Det innebär 
a , du bör du anmäla dej före mötet ll sekreteraren.  Alla som anmält sig ll mötet får e  e-postmeddelande 
med en länk ll mötet. När du klickar på den (vanligen blåa)  länken kommer du in ll mötet. 

Instruk oner hur du skall göra för a  delta i e  zoom-möte hi ar du också på vår hemsida sid 2.

April månadsmöte håller vi den 1.4 med början kl 14.

Maj månadsmöte har vi den 6.5. Då kommer församlingens avgående kyrkoherde Mar n Fagerudd a  berä a 
om sin d i Vanda svenska församling. 

PROMENADER. Med iak agande av ikra varande restrik oner fortsä er vi med våra torsdagpromenader :

 den 8.4 promenerar vi i Håkansböle. Samling kl. 13.00 på simhallens P-plats. 

Den 22.4 träffas vi i västra Vanda för en guidad promenad. Tid och plats meddelas senare.

Pricka in även onsdagen 12.5 och torsdagen 27.5 för maj. Närmare info om d och plats meddelas i måndagens
Hbls Evenemangsida och på vår hemsida.

OBS! Om du är intresserad a  delta i promenaderna, men har svårt a  komma ll platsen, meddela Per Göran 
tel. 0400457449, för eventuell transporthjälp ll och från platsen.

ÖVRIG MOTION. Om du inte har möjlighet a  delta i promenaderna , kan du också mo onera hemma. Gå in på
förbundets hemsida, där du hi ar olika mo onsvideor.                                                                                                   
Senare i vår när snön har smält planerar vi a  börja med Frisbee.

MEDLEMSAVGIFTEN. Medlemsavgi en 20 € bör betalas senast den 30 april. Kom ihåg referensnumret.

TEATER OCH RESOR/UTFÄRDER. Planeringen av  e  besök på någon sommarteater och en u lykt eller resa i 
sommar fortsä er och ordnas om omständigheterna llåter.

BESÖK. Vi planerar a  göra e  guidat besök i Dickursby nya kyrka och återkommer senare med mera info. 
Meddela gärna (sekreteraren) redan nu ,om du är intresserad a  delta.

INFO. Du som vill lära dej mer och bli mera digital, läs i God d nr.2 sid 3, hur du kan få en pekpla a och 
utbildning och handledning, allt gra s. Ta llfället i akt och meddela Per-Erik tel 0400457811 di  intresse!

Har du frågor kan du all d kontakta någon i styrelsen. Sköt om dej och må väl.

styrelsen


