
Så har sommaren snart passerat och hösten närmar sig. I vanliga fall har vi fullt upp med 

planering av alla höstens aktiviteter och cirklar, i år är det något annorlunda.  

Under sommaren har vi haft en hel del gemensamma träffar och aktiviteter utomhus med god 

uppslutning. Idéer, engagemang och tankar ”utanför boxen” har flödat som aldrig förr. Vi i 

Solvändan kan verkligen hålla igång och hålla i,  även om vi måste hålla Corona- avstånd.  

Grillaftnarna, som blev tre, var mycket lyckade, promenaderna som hållit på från mars månad 

– utan uppehåll - med olika teman är mycket uppskattade och har stor uppslutning. Bowlsen 

har kört med minimerat antal spelare inbokade per tillfälle och man har också haft en trevlig 

utomhustävling i härligt soligt väder. Ett nytt spel inköptes under sommaren ”Cornhole” och 

det har blivi mycket populärt, numera har vi ytterligare tre spel som medlemmar har tillverkat. 

Några av hantverkarna har träffats hemma i cirkelledarens trädgård och tovat fantastiska 

tranor, som nu ska ställas ut på Ölands Köpstad för allmänt beskådande. Konstnärena i olja 

och akrylmålning har sin aktiviteter lite varstans ute i den vackra naturen. Musikgruppen är nu 

”trädgårdsmusiker” och träffas hemma hos en av deltagarna för sina övningar 

Qigong blev ett nytt inslag på ”Ekengården” och blev snabbt populärt. Linedancen hade en 

”Öppen dans” i juli och gruppen har sedan fortatt att träffas och dansar ute under den stora 

Eken en gång i veckan.  

Hur hösten med olika cirklar och aktiviteter kommer att bli är osäkert. Allt som nu är igång 

ute kommer att fortsätta så länge vädret tillåter, vi brukar ju ha en fin höst här på Öland. 

En hel del av våra inneaktiviteter och cirklar kommer vi att försöka ha igång, dock beroende 

på vad som sker gällande Coronaläget. Håll koll på Facebook och hemsidan! Innomhus 

kommer vi att maximera grupperna, beroende på aktivitet, vi följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  

För att hålla oss friska till kropp och själ ska vi, trots det fysiska avståndet, skapa gemenskap, 

glädje och engagemang! 

Vi ses!  

Önskar er alla en härlig Ölandshöst.  

// Ingrid  

 


