
                                                                                                       

Hej alla medlemmar i SPF Klaran! 

Det är en underlig tid vi lever i, inget är sig likt. 

När vi skriver de här raderna till Er så är vi i mitten av november, vi 
närmar oss december en månad som normalt innehåller mycket ljus och 
mycket värme, för att knyta an till en gammal vistext. 

Men vi lever i en tid som vi inte upplevt tidigare, vem kunde ana att 2020 
skulle bli så annorlunda. Vi har tvingats ändra våra vanor, vi äldre 70-
plussare, har drabbats extra hårt med en rad restriktioner som gjort att vi 
bland annat tvingats avstå från att träffa andra människor fysiskt. Nu har 
vi sedan en tid tillbaka fått träffa nära och kära på behörigt avstånd. 

För SPF Klaran har pandemin gjort att vi tvingats ställa in planerade 
aktiviteter, våra månadsmöten försvann, vi tvingades göra ett uppehåll med 
våra trevliga träffar. 

Men vi gav inte upp, vi planerade för ett julbord, en aktivitet som vi vet 
intresserar många av våra medlemmar.  

Men tyvärr tvingades vi vid vårt styrelsemöte den 9 november fatta det 
tråkiga beslutet att även ställa in månadsmötet med julbord den 16 
december. Det är med sorg i våra hjärtan som vi har tagit det här beslutet. 
Just nu stiger antalet smittade av Covid 19 och framtiden är oviss och med 
den vetskapen anser vi att det är oansvarigt att bjuda in till en aktivitet i 
december. 

Vi hoppas att Ni har förståelse för vårt ställningstagande, som sagt vi gör 
det med sorg i våra hjärtan. 

Efter regn kommer sol, berättar ett gammalt ordstäv. Vi hoppas att vi snart 
ser ett slut på pandemin, ett slut som gör att vi kan återuppta våra 
aktiviteter, våra trevliga månadsmöte. Nu gäller det för oss alla att hålla ut 
och se fram mot ljusare tider, för visst kommer det en vår även 2021. 

Vi i styrelsen vill önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.  

Even Mathisen, ordförande och Roland Årlén, sekreterare

 


