Lidingö 12 nov-2020

Hej, kära medlem i SeniorNet Lidingö
Just nu upplever vi alla en prövningens tid med ökad smittspridning i samhället.
Trist förstås, men det kommer snart bättre tider med ett vaccin på gång. Om vi alla håller ut ett tag
till så ser vi snart ljuset.
Nedan ser du några bra tips som du kan kika på.


Det finns nu möjlighet att träffa likasinnade digitalt via något som heter DigiCare oavsett
intresse, det kan vara IT eller odling, fotografering, sport, kultur etc. Det är faktiskt busenkelt,
kolla här => https://www.digicareapp.com/tillsammans/. Har du frågor kan du skicka ett mejl
till fraga.seniornet@gmail.com Vi svarar garanterat.



Som sagt, vår FRÅGELÅDA som vi annonserade om i vårt utskick den 15 oktober har tyvärr
varit dåligt utnyttjad. Endast en enda fråga har vi fått in hittills. KOM IGEN NU, DET FINNS
INGA DUMMA FRÅGOR! Vi väntar… (om vi inte vet svaret så tar vi reda på det). Skriv gärna
ditt telefonnummer ifall vi behöver klarlägga något. Du frågar oss via ett vanligt mail till
fraga.seniornet@gmail.com
OBS! Även dina vänner som inte är medlemmar i SeniorNet är välkomna att ställa frågor till
oss. Vi svarar även på dessa, och ser då också en möjlighet att värva en ny medlem.



Vi planerar att starta upp digitala föreläsningar om våra lokaler inte öppnar upp till våren.
Dina synpunkter på detta skulle vara värdefulla. Vi förstår att det digitala mötet aldrig kan
ersätta det fysiska mötet, men det är kanske bättre än inget alls. VAD TYCKER DU?
Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan https://www.seniornetlidingo.se/kontaktaoss-19721741 , alternativt via fraga.seniornet@gmail.com
Glöm inte hålla koll på vår hemsida www.seniornetlidingo.se där finns alltid den senaste
informationen.
PS. Vår plan är att göra dessa utskick månadsvis i syfte att hålla dig informerad om vår
verksamhet.
Vi tar hand om varandra!
Hälsar styrelse och handledare i SeniorNet Lidingö

