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Kära medlemmar,

Viktigt att hålla kontakten!

Vi hoppas att ni alla mår bra! Det är en önskan som är av
större betydelse än vanligt. Under de senast åtta månaderna
har vi utsatts för stora påfrestningar. Om man inte drabbats
av smitta kan man ändå känna sig lyckligt lottad, men att
leva mer eller mindre i karantän får ju konsekvenser för hur
man mår.

Vi kommer successivt att övergå till digitala utskick till
de medlemmar som har e-postadresser. Det har många
fördelar: Lätt att nå ut med information till dig med nyheter
och om något händer t ex vid inställd aktivitet (har faktiskt
hänt några gånger under åren) så kan vi snabbt nå de som
anmält sig. Kostnaden blir dessutom väsentligt lägre än för
tryck+portokostnader.

När vi tittar framåt, vilket vi skall göra, så jobbar vi med att
få igång en anpassad verksamhet så snart det är möjligt.
Styrelsen har haft fyra digitala möten och planerar för
kommande program. Vi har bokat sex digitala föreläsningar, med start i mitten av februari. Det är enkelt att se
föreläsningarna på din dator, platta eller smartphone.
De som anmäler sig och betalar kommer att få en länk till
sin e-post. Sedan är det bara att klicka på länken och du
kommer direkt in på föreläsningen. Alla detaljer kommer i
nästa Informationsblad.
Ett av glädjeämnena har varit och är fortfarande, att man
kan vara ute i friska luften och ta promenader. Hur vi
i föreningen skall kunna mötas, utan att åka kommunalt,
har varit ett stort hinder. I vår kommer vi att starta lokala
promenadgrupper på flera ställen i Storstockholm och i
Nyköping. Vi räknar med att starta i slutet av mars när det
blir barmark. Studiecirkelgruppen kommer att presentera
en fjärde studiecirkel om Stockholm, med teoripass och
stadsvandringar. Vi följer alltid myndigheternas rekommendationer vid varje tillfälle.
Detaljer om vårens verksamhet kommer att annonseras i
Informationsbladet nr 1 2021, som kommer ut i slutet av
januari. Vi vill poängtera att vi arbetar helt ideellt och har
begränsade resurser, men en stor vilja att göra det möjligt
att mötas igen både “on-line” och i verkliga livet.

Varje gång vi skickar post till dig från Unionen Seniorer
i Stockholm är postadressen uppdaterad från Unionens
medlemsregister, som har automatiskt uppdatering från
folkbokföringen.
För att vi skall kunna skicka e-post till dig behöver du
uppdaterar din e-postadress och telefonnummer.
Det gör du enklast med att logga in med BankID på
www.unionen.se och uppdatera i din profil. Du kan också
logga in med användarnamn och lösenord som du har fått
från Unionen. Vi märker att många har kvar sin e-postadress
och telefonnummer till jobbet, fast man är pensionär.
Kolla att dina uppgifter stämmer! Vi kommer successivt
att övergå till digitala utskick till de medlemmar som har
e-postadresser.
Om du har problem att logga in, kan du skicka dina uppgifter
till vår sekreterare Eric Bolander - eric.bolander@telia.com

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar alla
En God Jul och Ett Gott Nytt År!
Styrelsen för Unionen Seniorer i Stockholm

Hemsida: www.unionenseniorsthlm.se
Ordförande
Gunnar Henriksson 070 331 66 26 gunnar.h37@bredband.net
Kassör
Carita Wickström 070 878 53 00 cr50wm@gmail.com
Sekreterare
Eric Bolander
072 318 12 25 eric.bolander@telia.com

