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Gott nytt År!

Så  har  vi  börjat  ett  nytt  år.  Helgerna  är  avklarade  och  nu  är  det  dags  för
”oxveckorna” igen  2020 har varit  ett år som vi  nog får säga inte varit  som
andra år. Det har inte varit ett lätt år för någon, och alla har fått kämpa för att
hålla modet uppe och tänka positiva tankar. En pandemi som i alla fall jag inte
upplevt  någonsin,  den ena förhållningsordern efter  den andre som kommit.
Uppmaningar som Håll ut, Håll i, Håll avstånd och diskussion om munskydd osv.
Nu  är  det  strängare  än  någonsin.  Hoppas  att ni  hållit  er  friska  och  kunnat
sysselsätta er med allehanda ting. För egen del har det blivit mycket stickning
och promenader.

Julhelgen har nog varit väldigt annorlunda för många av oss, många familjer har
inte kunnat träffas som vanligt och det var inget att göra åt, bara något vi fick
och får fortsätta att förlika oss med, och hoppas att det vänder. Men….. vi får
tänka positivt ,det blir bättre i  år 2021, klart det blir! Då ses vi  igen. Vi får ställa
vår tilltro till det kommande vaccinationerna.

Det vi, Else-Britt, Kerstin, Ulla och jag hade planerat för vår och höst får vi se
om vi kan få till i år. Tyvärr så får jag då lov att börja med att meddela att vi i
styrelsen har på inrådan från ”högre ort” tillsvidare ställt in årsmötet som skulle
vara i februari . Ett beslut som jag förstår att det flesta föreningar runt om, inte
alla kanske, men de flesta , i hela landet har tagit beslut om. Årsmötet skall ju
givetvis bli av men vi kanske får satsa på att hålla det utomhus senare i vår. 

Under hösten har det heller inte varit några personliga möten och kurser med
distriktet, det som har varit har skett digitalt.  Det första för året sker nu till
veckan och då kommer det nog vidare besked hur vi ska arbeta vidare. En ny
upplevelse, och ett forum som kanske kommer att fortgå en tid framöver.

Jag vill önska alla ett riktigt Gott Nytt År och hoppas att alla håller sig friska med
förhoppning att vi snart får ses igen.

Vi ses

Monica


