
Basta 10 juni 2018

Hej alla vänner!

Nu får vi väl i alla fall säja at sommaren kommit. Studenterna har sprungit ut 
och nästa vecka väntar skolavslutning för de yngre åldrarna. Kanske ska ni gå på
skolavslutningen med barn och barnbarn och sjunga Idas sommarvisa. 

Jag hade tänkt åka tll  stersund för at vara med på Alfreds första 
skolavslutning, men” icke sa nicke” det fungerar inte i år. Jag vill då beräta at 
jag under våren diagnostserats med blodcancersjukdomen Benmärgscancer. 
Inget roligt besked men det är bara at följa med. Det är inget jag gör någon 
hemlighet med. Jag tror på öppenhet, allt blir så mycket mer naturligt då. 
Situatonen just nu är at jag är i en behandlingsfas som kommer at pågå tlls 
slutet av september. Hitlls mår jag mycket bra, det är kortsonet som spökar 
lite så blodsockervärdet stcker iväg. Men så är det bara. Jag har lite svårt at 
inse at jag är sjuk, men jag medicinerar och sprutar som de sagt . Jag litar tll 
fullo på tjejerna och killarna på Akis. Nog om deta och nu vet ni, jag har inte 
svårt at prata om deta.

Vad händer i föreningen framåt? Jo, på onsdag åker vi på hemlig resa, det ska 
bli trevligt. Kerstn, Ulla och Else-Brit har provåkt rundan och stämt av tder 
OCH provsmakat. Viktgt!

Vi avreser  från Veckholms kyrka kl 10.00. Så samling i td så at vi får ordna tll 
det med ev. samåkningar. Efersom vi åker så” sent” serveras inget 
förmiddagskafe utan vi åker direkt tll första besöksmålet för dagen .  Efer 
deta kör vi tll vårt lunchställe och intar en god lunch. Maten är inräknad i 
priset men vill man ha vin,öl så  betalar man det i baren.

Nästa besöksmål är inplanerat tll kl.14.00. Vi, Kerstn, Ulla, Else-Brit och jag 
hoppas på en trevlig dag.

Lördag 4 august öppnar vi upp höstsäsongen igen med traditonella sillunchen. 
Kerstn påtar ihop en tpsrunda så klart! Underhållning i form av musik, kanske 
allsång, goda sillar, nåt tll kafet. Kan det bli bätre?



Så rullar hösten på med olika aktviteter igen.  Stckcafe, vatengymnastk, 
boule. Kan vi hita på något mer som kan intressera? Motonerande av något 
slag kanske?

Apropå boulen så har våra kamrater varit ute på tävlingar igen under våren. 
Som vanligt  har de gjort fna resultat.

Det är et stort gäng som åker tll riksmästerskapen senare i august. Vilket 
engagemang och gemenskap. Det är fantastskt tycker jag. Bara at önska lycka 
tll.

Nu önskar jag er alla en skön sommar med sol, lagom varmt och så lite regn 

också förstås.” Det behöver både min potats och grannens hö” sa farmor Ester 

alltd så här dags.

Vi ses/Monica

j


