Bästa medlem!
De flesta kurser är slut och våren drar med stormsteg mot sommar. Vi erbjuder två aktiviteter i maj och
avslutar vårterminen med en guidning, fika och musikstund i juni.
När pandemin nu, i alla fall tillfälligt, verkar lugna sig lite försöker vi återuppta konceptet med
samåkning till de aktiviteter som inte äger rum helt centralt. När du anmäler dig anger du om du har
plats över i din bil eller om du behöver skjuts. Samåkning börjar och slutar vid vårt kansli på Sjögatan
i Motala 30 minuter före aktivitetens start.

Onsdag den 11 maj
Tipspromenad i Vadstena – Tycklingerundan
Slingan, som vi märker ut, är drygt 3 km utomordentligt lättgången stig/väg. Som vanligt finns ett antal
kluriga frågor uppsatta längs vägen och det står en Trisslott på spel.
Tid för start kl 14.00-14.30
Plats
parkeringen invid Vättern i slutet av Lastköpingsgatan.
Anmälan
Ingen föranmälan. Gratis medlemsaktivitet. Tag gärna med egen kaffekorg. Vi bjuder på
något litet att tugga på! Ange om du vill samåka eller har plats i din bil.

Onsdag den 25 maj
Griftegårdsvandring i Motala
Välkommen till en vandring med guide på Motalas vackra griftegård i vårskrud. Daniel Kullman, som
är chef för Griftegården, blir vår ciceron och visar bland annat de nya asklundarna.
Tid
Plats
Anmälan

kl 14.00
samling vid administrationsbyggnaden på griftegården.
senast 23/5 via e-post till sumotala@folkuniversitetet.se eller på telefon till
0141-47 47 02.

… och du, reservera gärna redan nu, eftermiddagen den 21 juni för vår terminsavslutning i Medevi.
Den vill du inte missa. Mer information kommer närmare i tid.
Motala/Vadstena den 3 maj 2022
Senioruniversitetet Motala Vadstena/
Aktivitetsgruppen
I samband med alla våra aktiviteter gäller fortfarande stort eget ansvar. Vi deltar bara om vi är helt friska, vi håller avstånd
och vi tar hänsyn till andra deltagare.

I samarbete med
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