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Livet är bra konstigt eller hur? Mitt i allt det positiva så vänds världen upp och ner av det 
osynliga viruset ”Corona” som hittills förstört så mycket av all vår planering. Som ni redan vet så 
har vi fått besöksförbud på Ängsgården t.o.m 1/5 men detta kan komma att förlängas. Det som 
vi redan nu har tvingats besluta är att ”Filmen om Karlsvik ” den 30/3, Puben den 15/4 med ”Los 
Panchos” från Råneå och Luleå Gammelstads Manskörs framträdande den 27/4 är vi tvingade 
att inställa. Allt detta kommer vi troligen kunna genomföra till hösten när förhoppningsvis 
Pandemin är över”. Vi hoppas kunna genomföra vårens återstående två möten med låtskrivaren 
och estradören Bo Selinder den 15/5 och sillunchen på Scandic den 25/5. Vi återkommer med 
besked så snart som möjligt om detta. 
 
Det vi hann genomföra innan Ängsgården stängdes var Seniorshoppen torsdag den 12/3 under 
ledning av ägaren Sara Darehed. Hon presenterade vårens och sammarens kollektion som är väl 
anpassat till oss medelålders+ med hjälp av våra egna förträffliga mannekänger. Kläderna som 
visades var moderna, färggranna och välsittande. Nämnvärt är att man kunde  med få plagg 
erhålla många fina kombinationer så man kan säga att vi fick ”mycket för pengarna”. Tyvärr var vi 
bara ca.50% av normalt antal besökande medlemmar p.g.a Coronavirusets framfart. Förutom 
ovannämnda kommers han ordförande med att inledningsvis hälsa alla välkomna och informera 
om situationen vi befinner oss i p.g.a rådande Pandemi och dess konsekvenser för vår 
programverksamhet. Naturligtvis drack vi vårt kaffe med dopp och några herrar avklarade många 
av dagens världsproblem trots att allt som erbjöds inte var endast damkläder. 
 
Avslutningsvis hoppas jag ni är försiktiga när ni rör er utanför hemmets trygga värld och tvättar era 
händer när ni kommer hem från nödvändiga besök utan för hemmets väggar. Tänk vad ljust det är 
och då vet vi att sommaren inte är långt bort. Snart är allt som vanligt. 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
 
 
 
 
 
 


