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Så här hanterar vi planeringen för hösten 2021
Planeringen för hösten startar i början på april då vi förhoppningsvis vet mer om smittläge
och vaccinationer. Vi hoppas och tror vi kan ha en mer normal verksamhet men vi planerar
för olika scenarier.
• Vi kommer att trycka en katalog men den skickas ut först i mitten på augusti.
• Anmälan till höstens aktiviteter blir lite senare än normalt och preliminärt datum just nu
är 23 augusti för första anmälningsgruppen och 27 september för andra gruppen.
• Inga aktiviteter startar förrän i september och föreläsningarna först i oktober.
På det sättet tror vi att vi har lättare för att ställa om till en mer normal verksamhet.

Hur planerar vi resten av våren?
Den andra anmälningsomgången skulle öppnat 1 mars och
flera kurser och vandringar planerades starta under mars
månad. Med tanke på att det är oklart när vaccineringen
börjar har styrelsen fattat följande beslut:
• Anmälan som skulle öppnats 1/3 flyttas till 30/3
• Aktiviteter som skulle startats i mars ställs in eller
flyttas till april och kortas ner– nya tider se nedan

• Vi kommer fortsatt att följa råd och riktlinjer och vi kommer inte att tveka att ställa om
verksamheten igen om det blir nödvändigt.

Hur gör vi med Årsmötet 2021?
Vi hoppas fortfarande att vi kan hålla årsmötet på säkert sätt
längre fram i vår eller i början på hösten.
Vi återkommer med tid och plats. Ny kallelse kommer att
skickas ut och anmälan sker via anmälningssystemet.

Aktiviteter med nya starttider- OBS färre antal gånger och nytt pris!
•
•
•
•

Franskt Café nya tider: 20/4, 18/5 och 1/6 - pris 90 kr
Bokcirkel för män nya tider: 13/4, 11/5 och 25/5 - pris 90 kr
Seniorträning Grupp 1 nya tider: 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5 och 25/5 - pris 595 kr
Seniorträning Grupp 2 nya tider: 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 20/5, 27/5 och 3/6 - pris 595 kr

I samråd med deltagarna kan vissa av
aktiviterna ovan komma att förläggas
utomhus vid några tillfällen.

Följande aktiviteter ställs in och kan eventuellt återkomma vid senare tillfälle.
• Digitala tjänster i vardagen
• Grundkurs i Släktforskning
• Föreläsningen Maktkamp om Arktis när isen
smälter
• Ugglekväll - vem är ute i Pålsjö skog om
natten?
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Kurser i surfplatta/smartphone och PC

Vi har fått erbjudande om ett nytt utbildningspaket som kompletterar det tidigare från
Aktiv.se. Det här erbjudandet innehåller grund och fortsättningskurser för surfplattor och
smartphones vilket det förra inte gjorde. Du köper utbildningen direkt från Hegupeja och
du kan läsa mer HÄR. Kurserna består av 6-7 lektioner. och innehåller både övningar och
kursmaterial.
OBS Anmälan sker alltså inte via vårt anmälningssystem och alla frågor som rör
kurserna ställer du direkt till Hegupeja.
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