
Basta 2020-04-22

Hej vänner.

Ja, så har vi kommit in i april och våren börjar komma. Tiden går och går..det är redan 2
månader sedan vi träffades på årsmötet.

 Hoppas allt är bra med er, och ni som behöver hjälp, får det. Tveka inte att höra av er till
styrelsen eller till någon annan kamrat i föreningen. Allt går att lösa på det ena eller det
andra  sättet.  Jag  själv  är  väl  inte  till  så  stor  hjälp  med  dåligt  immunförsvar  efter
stamcellstransplantationen, men kan vidarebefordra frågan eller ge order (det är jag bra på).

Det är riktigt tråkigt att fara förbi boulehallen, det är så tomt på bilar där, och hela vårens
program är ju inställda. Den ena Coronabullentinen efter den andra kommer till oss. Vi får
hoppas det vänder snart. Men det blir mycket gjort hemma, städning av skåp och lådor. Man
får sysselsätta sig med handarbete av olika slag, stickning, vävning och så ta promenader
med social distans. Telefonen är viktig också, slå en pling till någon kamrat ni inte pratat med
på länge. Det är viktigt att komma ihåg att det är fysiskt avstånd vi ska hålla oss till, inte
socialt.

Apropå promenader, Föreningen Trögdsgården har lagt ut en tipspromenad i backen bakom
Trögdsgården och brandstationen, kanske kan vara något att ta en titt på. Man går den när
man vill, ingen särskild anmälan.

Som  ni  kanske  sett,  ni  som  bor  på  trakten  och  åker  förbi  hembygdsgården  och  sett
annonstavlan så är Valborgsfirandet inställt. Har mej veterligt inte hänt någon gång, men allt
är ju föränderligt. Likaså är det inget firande av 6 juni på Grönsöö.  Med största sannolikhet
så kan vi inte heller genomföra vår ”hemliga resa” i sommar, vi får hoppas att vi kan träffas
på  vår sillunch i augusti, men det ger vi besked om senare.( Man kan ju äta sill i oktober
också).

Ingvar har skickat två meddelanden som kommit, dels från kommunen men också polisens
seniorråd. De ligger på hemsidan, läs och begrunda.

Någonting som för gott med sig i detta läge, är att vi går mot ljusare tider och allt blir lättare.
Var rädda om er och glöm inte att följa de råd som vi får av Anders Tegnell och kompani.

Vi ses
Monica


