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Efter en varm och lång sommar är det dags att planera för höstens aktiviteter. 
Allra först vill vi hälsa våra nya medlemmar hjärtligt välkomna. Vi hoppas att ni skall 
hitta intressanta program och knyta givande kontakter trots att covid-19 komplicerar 
vår verksamhet.  
 
Tyvärr har staden beslutat att fortsätta vaccineringen på Villa Junghans ända fram till 
årsskiftet vilket betyder att vi måste fortsätta att improvisera våra aktiviteter utan att ha 
ett egentligt eget ”hem”. För tisdagsmötena har vi reserverat utrymme på Bibelinstitu-
tet, där man efter mötena kan inhandla kaffe och tilltugg för att fortsätta umgänget i 
kaféet. Som det nu ser ut blir ändå mötesdeltagandet väldigt begränsat på grund av 
covid-19 restriktioner och deltagaranmälning behövs. Vi förutsätter att deltagarna är 
dubbelvaccinerade och bär munskydd. Programmen  kommer  också att  förmedlas 
via nätet på webbplatsen grankulla.spfpension.fi. 
I vanlig ordning håller vi tisdagsmöten varannan vecka.  Programmet som bifogas 
detta brev har vi försökt göra omväxlande och lättsamt. Teater- och konsertbesök 
samt utfärder finns också på programmet. Om det bara är möjligt ställer värdinnorna 
till fest för att pigga upp i höstmörkret.  
Vi uppdaterar webben regelbundet, men följ även GSP-notiserna på måndagar under 
föreningsspalten på HBL/Evenemang för att få aktuell information.  
 
Trots att Villa Junghans är stängt för oss har många av hobbygrupperna kunnat fort-
sätta sin verksamhet i någon form. Gå in på hobbygruppernas egna sidor på GSP:s 
webbplats om du vill veta mer. Vill du ha mera information är det bara att kontakta 
ledaren för respektive hobbygrupp. It-handledare Kaj Kankaanpää fortsätter ge per-
sonligt it-stöd eftersom it-dropin faller bort så länge Junghans är stängt. 
 
I hopp om en givande höst.  
 
Styrelsen 
 
 
 
Allmänt om anmälning till tisdagsmöten. 
Anmäl dig  till  aktuellt möte fr.o.m. tisdag veckan före mötet fram till måndag, dagen 
före mötesdagen kl. 18, till Benita Sundström, e-post benita.sundstrom05@gmail.com 
eller per tfn 040 752 1100. 
 
Obs! För tisdagsmöten på Bibelinstitutet gäller:   
Anmäl dig till mötet.  
Köp kaffekupong på förhand i receptionen för 3 € om du vill dricka kaffe. Serveringen 
slutar kl. 14.15.  
Du bör vara frisk, bära mask i institutets utrymmen och hålla 2 meters avstånd. 
Kyrksalen ligger en trappa upp från receptionen. Hiss finns. 
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Ordförande Filip Hamro-Drotz 040 510 8317    

Viceordförande, Gunilla Löfstedt-Söderholm 040 519 6552    

Sekreterare Fredrika Forsskåhl 040 081 4342    

Skattmästare Ulla-Rita Blomqvist 040 733 4642    

Teater, resor Benita Sundström 040 752 1100    

Webben Mona Ehrström-Tegengren 050 309 6003    

Medlemsregistret Yrsa Lannert 040 746 3464    

Intressebevakning Torolf Hedlund 040 546 9922    

Projekt Carola Juselius 040 503 1415    

 

Funktionärer utanför styrelsen 

  

It-handledning Kaj Kankaanpää    040 723 6202 
 

 


