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Lite ditt och
datt från
styrelsen

Hej på Er kära medlemmar!
 
Äntligen går vi mot ljusare tider, både
vädermässigt och vad gäller coronan.
Jag skulle gissa att de flesta av oss är
vaccinerade vid det här laget. Om du
inte redan har vaccinerat dig så passa
på att göra det så snart som möjligt.
Det underlättar både för dig och din
omgivning. Nog om detta.
 
Du kanske går och väntar på att det ska
bli årsmöte snart. Tyvärr går det inte. Vi
kan i dagsläget inte hyra in oss i någon
lokal, vi får nej överallt på grund av de
restriktioner som råder. Vi kommer att
ordna årsmötet så snart vi kan men just
nu kan vi inte säga något datum.
 
Vi i styrelsen vill gärna veta vad ni
tycker att vi ska ägna oss åt. Kom gärna
med förslag eller kritik, vi behöver båda
för att bli bättre. Dra dig inte för att
kontakta någon av oss.
 
Vi vill gärna ha fler medlemmar så om
känner någon som kan tänka sig att bli
medlem hos oss, bjuder vi in den som
kan rekrytera ny/nya medlemmar till oss
på Skicenter i Åsarna.
 
Vi återkommer med ett nytt
medlemsblad någon gång under
sensommaren/hösten. Vi har kanske lite
mera aktiviteter att bjuda på då.
 
Tills dess HA EN SKÖN SOMMAR!
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Må Bra dag i Kvarnsjö

Det känns jätteroligt att kunna hälsa er välkomna till en Må Bra dag i Kvarnsjö
igen. Som bekant satte ju coronan käppar i hjulet i fjol. Nu känns det som att vi
äntligen kan se ljusare på framtiden.
     
Vi har tänkt oss onsdagen den 7 juli kl.13.00 på badplatsen i Kvarnsjö. De flesta
av er vet ju var den ligger, ni som inte har varit här förr så parkerar man vid
bygdegården och går cirka 200 meter ner till badplatsen. Har man problem med
att gå kan man köra ända fram. Men det är begränsat med parkeringsplatser så
undvik detta om det går.
     
Dagen är vikt för socialt umgänge med någon form av fysisk aktivitet, typ
tipspromenad för den som kan kan/vill. Vi äter lunch tillsammans och dagen
avslutas med kaffe.
     
För att veta hur mycket mat vi skall laga så vill jag ha din/er anmälan senaste
söndagen den 4 juli. Du/ni anmäler er på telefon 070-227 09 27
     
Varmt välkomna önskar Barbro och Einar
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Grilleftermiddag!
 

 
Har du/ni varit i Aktivitetsparken i
Svenstavik någon gång?
 
Själv har jag bara varit där någon
enstaka gång för flera år sedan.
 
Nu när man helst ska träffas
utomhus är det ett bra ställe att
träffas på.
 
Därför har vi planerat en
grilleftermiddag där onsdagen den
11 augusti kl.15.00. Vi grillar som
sagt och det kan också bli någon
annan aktivitet- Någon anmälan
behövs inte, du/ni kommer om ni
vill.
 
Syftet med dagen är att vi skall
kunna umgås och ha trevligt
tillsammans. det behöver vi efter
en sådan lång tid utan socialt
umgänge.
 
Varmt välkommen till en som vi
hoppas trevlig eftermiddag!
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Vård på lika villkor!?

Ja. Vad tycker du/ni? Fungerar det som det var tänkt?
     
Man kan ju undra hur det blev med saken. I dagsläget är det tyvärr mycket
avhängigt på vilken hälsocentral man tillhör. Vi ser ju bara här hur stor skillnad
det är mellan Svenstaviks hälsocentral och Myrviken. Varför är det så kan man
spekulera i, då det är i stort sett samma befolkningsunderlag för båda. Vården
är fantastiskt bra när man kommer in i den. Det är vägen dit som kan vara
både lång och knölig.
     
Jag minns min barndomsläkare, doktor Modig i Rätan. Man hade en otroligt
stor respekt för honom. Han var en duktig läkare men mycket speciell. Vid
något tillfälle ska någon ha frågat honom om varför han inte hade barn då lär
han ha svarat att "Han var krympling och frun idiot"
     
Vad som slår en idag är att han måste ha haft en otrolig arbetsbörda men att
han ändå hann med att göra hembesök och att det aldrig var svårt att få
komma till honom. Han var alltid tillgänglig. Idag ska man ha tur om man
överhuvudtaget får träffa en läkare.
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Vi ser framemot att träffa er
alla igen!
 
 
Hälsningar från styrelsen i
SPF Bergsbygden.
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