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Snart är det jul igen! 
 

Julledigt står för dörren även om det är en 
sanning med modifikation. Det pågår på 
många håll en intensiv planering för vårter-
minens aktiviteter. Även denna gång med 
många funderingar om hur det kommer  bli.  

 
Förhoppningen är att det ska gå att bjuda in 
till fysiska träffar i vår. Men eftersom vi lärt 
oss och också ser fördelarna med digitala 
möten och hybridmöten har vi även den 
möjligheten. 

 

Din medverkan har bidragit till en bra höst  
Verksamheten började trevande efter sommaren men fler och fler föreningar öppnade upp 
vartefter under hösten. Det var hoppfullt och glädjen var stor över att kunna ses igen. 
Antalet medlemmar ökade. Cirklar, kurser, möten, caféer, juntor och öppna träffar kom 
igång på ett bra sätt.   
 
Att det under senhösten blev färre deltagare på olika arrangemang är en följd av de åter-
införda restriktionerna på grund av den ökande smittspridningen. Vi följer utvecklingen och 
är beredda på att ändra våra planer och att vara försiktiga så länge som det behövs.  
 
Det känns fint att bidra till digital delaktighet.  Vår verksamhet  är i allra högsta grad aktuell 
och samverkan med vår förening efterfrågas av alltfler intressenter. Vi syns också genom 
intervjuer och närvaro i medierna både lokalt och nationellt.  
 
Några särskilt angelägna frågor: BankID/e-legitimation, ett nödvändigt verktyg – Otrygghet 
vid näthandel - Våga vara digital, om hur man skyddar sig mot bedrägerier och manipulation.  
 
Exempel på nya trevliga initiativ: Digital skattjakt, Sonjas spelhörna, Plånboksvänliga data-
kurser, Datadoktorn, IT-akuten, IT-hjälpen, Kanel Digital, SNätverket, SeniorNets Fotoklubb 
SeniorNet Studera, Hybridmöten och DigiCare Tillsammans. Idérikedomen är stor.  
 
Det händer så mycket i den digitala världen och kanske lösningen för att hänga med är:   
”Daglig digital motion med stöd av en digital PT”, ref, Ulli Samuelsson, Linköpings Universitet. 
 

Stort tack till dig och alla andra medlemmar som deltagit och medverkat i höstens 
verksamhet inom vår fina och viktiga förening!   
 
__________________________________________________________________________ 
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Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer är det som vi har att förhålla 
oss till inför en ny uppstart och fysiska möten under våren. Just nu är det återigen ökad 
smittspridning och med den nya virusvarianten. Även om du är fullvaccinerad med tre doser 
kan du bli smittad och/eller sprida smittan vidare. 
Folkhälsomyndigheten, nationella och allmänna råd 
 
Givetvis fortsätter vi vara noggranna med avstånd, handtvätt och både handledare och 
besökare behöver vara fullvaccinerade och friska/inte ha symptom vid träffar. 
__________________________________________________________________________ 

 

Centrala kansliadministrationen öppnar igen 10 januari 
SeniorNet Sweden har helgstängt från 20 december till 10 januari 2022. Men du kan alltid 
skicka mejl med dina frågor till vår mejladress, så får du svar så snart det går.  
kansli@seniornet.se 
 
Telefontid för föreningens officiella telefon 076 027 27 17  
Telefontiden på måndagar klockan 09.30 - 12.30 öppnar igen 10 januari 2022.  Övriga tider 
kopplas ditt samtal till en telefonsvarare och du kan tala in ett meddelande som vi besvarar 
så snart det går.  
 
Du kan såklart och i första hand vända dig till din lokala förening och hitta information på 
hemsidan eller i nyhetsbrev.  
__________________________________________________________________________ 
 

SeniorNet Sweden söker volontärer till ekonomi- och IT-uppgifter 
Vi arbetar för digital delaktighet och har ett både gott och ständigt aktuellt syfte. Utveck-
lingen går rasande snabbt och vår verksamhet behöver förändras och förbättras hela tiden. 
 
Vi i SeniorNets riksorganisation söker nu personer som har ekonomi- och eller IT-bakgrund. 
Vår nuvarande kassör avslutar sitt uppdrag vid årsmötet 2022 och vi behöver få in nya 
engagerade personer i vår centrala verksamhet. 
 
Vill du medverka i centrala ekonomiuppgifter? 
Vill du hjälpa till med vår webb och annan teknik? 
https://seniornet.se/start/seniornet-soker-volontarer-for-ekonomi-och-it-uppgifter/ 
 
Du kanske är nybliven pensionär med ekonomi/datakunskaper från arbetslivet eller så 
arbetar du redan med liknande uppgifter lokalt inom SeniorNet-nätverket eller och vill bidra 
till helheten. 
 
Välkommen med din intresseanmälan till  
rekrytering@seniornet.se,  så snart du kan. 
Kontakt: Carl-Olof Strand, ordförande SeniorNet Sweden 
Tel: 070-3431946 
 
_________________________________________________________________________ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
mailto:kansli@seniornet.se
https://seniornet.se/start/seniornet-soker-volontarer-for-ekonomi-och-it-uppgifter/
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Nya öppna digitala seminarier under våren 
Årets digitala seminarier med inbjudna föreläsare har gett mersmak. Det finns nu ett par nya 
seminarier inplanerade under vårterminen; det ena på temat välfärdsteknik och  det andra 
återigen på temat säkerhet. Tider och program kommer i januari.   
 
Höstens senaste seminarium om bedrägerier och säkerhet  
Ett viktigt digitalt seminarium ”Våga vara digital” om bedrägerier och säkerhet hölls den  
3 december med över 600 deltagare.  
 
Lotta Mauritzson, samordnare, NOA, berättade om bedrägerier; genom social manipulation, 
via telefon (vishing)-, mejl- (phishing) , sms- (smishing) och annonsbedrägerier. 
 

Presentation, bedrägerier. Lotta Maurizson, 3 dec. 
Lotta rekommenderade också UR-programmet  ”Försök inte lura mig” 
 
Kristofer von Beetzen, produktchef, Freja eID Group AB presenterade Freja eID som en 
digital ”plånbok”. Den är godkänd av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. E-legitima-
tionen har många tjänster, nu cirka 350 och är gratis för användaren. 
 

Presentation Freja eID, 3 dec. 
 

Läs mer om bedrägerier – några referenser.   

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Inbjudan till en utbildning i hur du använder Zoom 
Vill du lära dig att använda Zoom för "egna" möten? Kanske vill du använda Zoom för att  
träffa släktingar och vänner digitalt under jul- och nyårshelgerna?  
 
I så fall kan du ansluta till en liten utbildning som arrangeras av några handledare i olika 
SeniorNet-föreningar. 
 
Tid:  måndag den 20 december klockan 10.00 

Logga in med länken https://us06web.zoom.us/j/4169763214. 
 
Zoomspecial; om att använda Zoom,  
Svarar för innehållet i Zoomspecial  gör: Eva Blommegård, SeniorNet Tyresö, Stefan Löfquist, 
SeniorNet Södermalm och Per Tegevi, SeniorNet Örebro. 
__________________________________________________________________________ 

 

God Jul och Gott Nytt år 
 
 
 
Önskar  
Carl-Olof Strand , ordförande och  
hela styrelsen i SeniorNet Sweden, 
riksorganisationen 

__________________________________________________________________________ 

https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/12/Presentation-Lotta-M-bedra%CC%88gerier-mm-_-2021-12-03.pdf
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2021/12/Presentation-Freja-eID_2021-12-03.pdf
https://seniornet.se/start/bedragerier-las-mer/
https://us06web.zoom.us/j/4169763214?fbclid=IwAR0LxBZWQhDwEUAXMqYuKZYF-0n_yEeoZSN2sOCRBq1O0Y1fJQq22QmvtFU
https://seniornet.se/zoom-instruktioner/
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Hitta ett ord i ordkedjan  
Hitta ett ord genom att hoppa från bokstav till bokstav. Du kan bara hoppa mellan bokstäver 
som är knutna till varandra genom linjer. Lista ut var du ska börja. Alla bokstäver ska 
användas en gång för att hitta det tretton bokstäver långa ordet. 
                                
                                                                                                         
 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
Några bilder från lokala föreningar. 
 

 

     
 

         
 

         
 
___________________________  _______________________________________________________________ 
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