SSF:s höstprogram 2020 del 2

Sid 1

Teprovning
Söndagen den 6 december kl 10.30
Online via Zoom
Välkommen på teprovning – för sinne och smak – och upptäck teets
fantastiska värld
Efter att alla kommit in i det digitala Zoom rummet kommer vi först att se
bilder och vi kommer få veta en hel del om te - skillnader, hur man
bereder, hälsoeffekter mm. Du får svar på frågor som:
• Vad är det för skillnad på grönt och svart te?
• Hur kokar man te?
• Är det nyttigt att dricka te?
Efter det kommer vi, under instruktion från företaget Parment, få brygga
te från en av Sveriges mest välrenommerade butiker ”In the Mood for
Tea”, och provsmaka 6 olika tesorter, som skickas hem till dig innan
provningen. Ha vattenkokaren igång. Alla teer är av hög kvalité och
ekologiska.
Det hela beräknas vi kommer att ta 90-120 minuter, beroende på
eventuella frågor och diskussioner.
Teprovningen är kostnadsfri för medlemmar. Icke
SSF medlemmar betalar självkostnadspriset på 230kr
(det lönar sig att vara medlem), te ingår.
Anmäl dig genast, dock senast den 30 november, (så vi hinner skicka ut
teproverna till alla) till Anita, 0705-223916, anitasblom@gmail.com.
PS Är du osäker hur du använder Zoom, kontakta Anita så får du en privat
genomgång.

Besök gärna SSFs hemsida: ssf.st
Facebooksida: facebook.com/skaraborgsstamningsforening/
Facebookgrupp facebook.com/groups/skaraborgsstamningsforening/

samarbetar med
Skaraborg

SSF:s höstprogram 2020 del 2

Sid 2

Julfika
Måndagen den 14 december kl 18.30
Online via Zoom
I dessa tider är det ännu mer viktigt att träffas, även om det får bli
online, i väntan på att vi alla får krama varandra igen.
Istället för julbord bjuder vi på online julfika! Vi samlas i det digitala Zoom
rummet och fikar tillsammans. Därefter blir det frågesport och andra
roliga lekar.
Du som är medlem bjuds på fika. Dvs du köper egen
gofika inför träffen och får 50kr på ditt konto. Ickemedlemmar står för fikat själva.
Anmäl dig genast, dock senast den 13 december till Anita,
0705-223916, anitasblom@gmail.com. 50kr utbetalas efter träffen, så
glöm inte att uppge ditt kontonummer. (Vill du hellre ha via swish, uppge
ditt telefonnummer.)
PS Är du osäker hur du använder Zoom, kontakta Anita så får du en privat
genomgång.
Är du inte medlem? För så lite som 100 kr (50kr för familjemedlem) får du
inte bara alla medlemsförmåner som medlemskapet i SSF erbjuder, utan du
får även delta i Stamningsförbundets aktiviteter, samtidigt som du stödjer
vår viktiga verksamhet. Värvar du en ny medlem får du en Trisslott och kan
bli miljonär! Nya medlemmar som tillkommer under nov-dec 2020 är
automatiskt medlem även för 2021, utan extra medlemsavgift. Bara vinnvinn alltså. 😉
Har du tips på våraktiviteter, på plats eller online, hör gärna av dig redan.
Besök gärna SSFs hemsida: ssf.st
Facebooksida: facebook.com/skaraborgsstamningsforening/
Facebookgrupp facebook.com/groups/skaraborgsstamningsforening/

samarbetar med
Skaraborg

