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Medlemsbrev december 2017
Hej i vintermörkret som nu lyses upp av tusen sinom tusen glittrande och glimmande ljusstakar,
-slingor och -stjärnor.
Efter en intensiv höst har vi nu kommit till våra sista veckoträffar för terminen,
som är i morgon måndag 4 dec i Trollbäcken och på onsdag 6 dec på Gymnasiet.
Windows 10-kursens sista tillfälle för terminen är också på onsdag 6 dec och
återupptas onsdag 17 jan 2018 och håller på ytterligare 5 gånger till den 14 feb.
Nu på torsdag den 7 dec är det Café Ventilen i Kvarnhjulet sal Follbrinken kl 14-16.
Kaffe med mingel som vanligt lite före kl 14. Tema för dagen är intressegrupper på sociala
medier – som Facebook, Instagram, Pinterest m fl. Carl-Olof Strand är caféansvarig och
kommer att få hjälp av andra medlemmar att berätta om t ex Online Stickcafé, Fåglar runt knuten,
Tyresönostalgi och andra intressen som har egna grupper på Nätet. Du får också veta vad en
hashtag är och hur man använder en sådan, aktuellt i dessa #metoo-tider.

Inför 2018
Allmän datahjälp i Tyresö Gymnasium, sal M22 onsdagar kl 15.30 -17.30. 17 jan – 30 maj.
Allmän datahjälp i Trollbäckens bibliotek, måndagar kl 14 – 16. 15 jan – 28 maj.
Släktforskning i Tyresö Gymnasium, sal M21 onsdagar 15.30 – 18.00. 17 jan – 30 maj.
Lovveckor, Sportlov v 9 alltså 26 feb – 2 mars. Påsklov v 14, 3 – 6 april.
Café Ventilen är bokade till 1 feb, 1 mars, 5 apr och 3 maj.
Observera att vi har Café Ventilen inbokad under båda loven.
Årsmötet planeras äga rum torsdag 22 mars 2018
Styrelsemöten planeras till 8 feb, 15 mars och 26 april. Kan vara bra att veta om någon vill
framföra något ärende till styrelsen.
Handledare. Vi har behov av flera handledare, i synnerhet under den tid kurser pågår.
Du behöver inte kunna ”allt” för att vara handledare. Vi hjälps åt så gott vi kan. Du kanske kan
något och någon annan kan annat. Det behövs också hjälphandledare, som hjälper elever till rätta
på kurser. För att hjälpa oss handledare att hänga med i alla nymodigheter och fräscha upp tidigare
kunskaper, så har vi handledarträff en gång per månad, där vi brukar ha ett aktuellt tema och för
övrigt kunna diskutera stort som smått. Visst låter det kul! Vi hoppas bli så många att de som
önskar inte ska behöva ”jobba” varje vecka.
Tala med och anmäl dig till vice ordf Eva Blommegård eller någon annan i styrelsen.
Vi har fått nya medlemmar till klubben, så nu är vi 181 medlemmar i SeniorNet Tyresö.
Ändring av aviseringsform
För att spara portokostnader vill vi be dig som får faktura på medlemsavgiften att ändra
aviseringsformen till ”Fakturera via e-post”. Det kan du enkelt göra själv eller be någon
handledare om hjälp. På nästa sida får du veta hur man gör.
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Såhär gör man
Gå in på SeniorNet Sweden (www.seniornet.se)
Bläddra ner till
Välj Medlemskort och min profil
Logga in dig med ditt användarnamn och ditt lösenord
Bläddra ner förbi alla dina uppgifter till Faktureringsmetod
Ändra faktureringsmetod till
Faktura via e-post
Kom ihåg att titta på vår hemsida www.senty.se då och då
Där finns mycket matnyttigt att läsa och många vackra bilder.
Så får vi tacka varandra för i år och ivrigt se fram emot 2018

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen och handledarna

På Tyresöradion, 91,4 Mhz, hörs fr o m söndag 27/11 ett program
där Carl-Olof Strand berättar för Gunnel Agrell Lundgren om den
kommande Ventilenträffen.
Det går också alltid att lyssna på på webben www.tyresoradion.se
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