Medlemsbrev
Juni 2022

Sommar, sommar, sommar!
Vi önskar dig som medlem en riktigt
fin sommar och vill samtidigt tacka alla
engagerade som hela tiden bidrar till
mer digital delaktighet.
Våren har varit innehållsrik med både
digitala program och träffar och verkstäder,
caféer, kurser och cirklar på plats.
____________________________________________________________________________________

Sommarbemanning
Under hela sommaren finns möjlighet att ställa frågor och skicka meddelanden till
riksorganisationen, kansli@seniornet.se eller ta kontakt via telefon 076 027 27 17.
Flera lokala föreningar har också viss caféverksamhet och support under sommaren. Du har
säkert fått information om det. Planeringen för hösten pågår förväntansfullt runt om i landet.
_____________________________________________________________________________________

Fler digitala seminarier på nya teman i höst
Vi har en plan för att genomföra nya digitala seminarier i höst på aktuella teman. Boka gärna
in datumen redan nu.
Medlemsseminarier
21 oktober klockan 10-11.30
9 december klockan 10-11.30
Särskild inbjudan skickas till alla medlemmar i anslutning till respektive seminarium.
Föreningsseminarier
23 september klockan 10-12.
18 november klockan 10-12
Särskild inbjudan skickas till respektive förening i anslutning till seminarierna.
Glädjande är att vårens medlemsseminarier var så välbesökta och uppskattade
Välfärdsteknik en nyckel till större frihet 22/4 Tomas Lagerwall o Claes Tjäder.pdf
Boken ”Välfärdsteknologi – hot eller möjlighet?” finns att köpa på
ABF-webb för 100 kronor.
Blåst eller bärgad på nätet 25/2, Anne-Marie Eklund Löwinder.
Anne-Marie är även sommarpratare i P1 den 27 juli klockan 13.00 .
https://sverigesradio.se/avsnitt/anne-marie-eklund-lowinder-sommarprat-2022
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Digitalidag – tema digitaliseringens möjligheter, 14 oktober
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.
I år arrangeras Digitalidag den 14 oktober. https://digitalidag.org/
På förmiddagen den 14 oktober klockan 10 - 12 arrangerar Internetstiftelsen i samarbete
med SeniorNet Sweden ett program med digitala föreläsningar om säkerhet på nätet.
Programmet sänds via YouTube och spelas även in så att det går att ta del av i efterhand.
Programmet publiceras den 15 september. Boka redan nu in tiden 14 oktober 10 - 12, det
blir ett program du inte vill missa!
____________________________________________________________________________________

SeniorNet Studera – ny utbildningsportal lanseras i höst
SeniorNet Sweden har utvecklat en ny studieportal för seniorer. Portalen blir öppen för alla
och innehåller, kurser, moduler och guider.
Du kan göra en förhandstitt redan nu, men det
återstår en del arbete för att portalen ska
fungera som den ska. Länk till portalen
SeniorNet Studera.

Lanseringen av portalen sker i höst.
Samarbetspartner för att ta fram portalen är Funka som även medverkade projektet
Handledarguiden. Länk till Handledarguiden.
Studieprotalen har finansierats av Infrastrukturdepartementet som beviljade medel till projektet.
____________________________________________________________________________________

SeniorNet Sweden har funnits i 25 år
SeniorNets allra första årsmötet hölls den 11 mars 1997 och i år det 25 år sedan. På årsmötet
antogs stadgarna som dock uppdaterats och reviderats sedan dess.
25 är en lång tid och mycket har hänt under resans gång. Men konceptet är lika om inte mer
aktuellt idag. Den digitala utvecklingen går rasande snabbt så det finns ständigt ett behov att
få inspiration, stöd och hjälp för att hänga med.




Föreningen grundades i november 1996 men själva starten var den 11 mars. Ta del
av välkomsthälsningen från ordförande på föreningens dåvarande hemsida.
I ett utdrag från jubileumswebben från 2017 finns mer bakgrundsinformation på
sid 14-15.
SeniorNet, hur började det? Presentation av Marta Sandén vid ett SeniorNet seminarium 26
februari 2021.

Vi kommer att uppmärksamma 25-års jubiléet särskilt under hösten.
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Och snart är det midsommar!
Sommarhälsningar
Carl-Olof Strand
Ordförande och hela styrelsen
SeniorNet Sweden

_____________________________________________________________________________________
Midsommar

Majstång, sju sorters blommor under kudden och små grodorna. Midsommaren är full med både
gamla och nya traditioner. Källa: Svenska Institutet för språk och folkminnen.
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-arets-namn-ochhandelser/handelser/midsommar
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Hitta ett ord i ordkedjan

T
F

M

M

M

R

A

S

E

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.

__________________________________________________

Kontakta oss gärna via mejl: kansli@seniornet.se
Mobil: 076 027 27 17
Postadress: SeniorNet Sweden, Byängsgränd 14 3tr, 120 40 Årsta

Hemsida: Start - SeniorNet Sweden
Facebook: SeniorNet Sweden - Startsida | Facebook
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