
Hej där i slott och koja.  Januari 2021 
 

Nytt år, nya möjligheter. Sedan några veckor har vi lärt oss att skriva 

2021. Det är alltid lite svårt i början att komma ihåg det nya årtalet, 

men med träning kommer det att fungera. Året som vi lämnat bakom 

oss har varit underligt och skrämmande för alla. Vem kunde ana att 

vi i Sverige skulle drabbas av en pandemi. När det först kom på tal att 

en sjukdom härjade i Kina trodde väl dom flesta av oss att det är så 

långt borta så att hit kommer det inte. Men oj vad vi alla hade fel. 
 

Vårat barnbarn, Sixten 6 år var här hos oss i Bottna och tittade på TV 

och hörde om viruset i Kina. En eftermiddag kom han och ville ha sax 

och tyg och något att sy med. Han hade sett på TV att i Kina gick man 

runt med munskydd och han ville göra ett sådant. Farfar sa säkert då 

att det kommer inte hit, det är så långt borta, vilket var helt fel. Han 

gjorde sitt munskydd med lite hjälp och det ligger här i ett skåp. Barn tänker och förstår mer än 

vi tror.  
 

Våra stora planer i SPF för året 2020 blev till intet. Vi fick ställa in som alla andra. 

Förhoppningsvis kanske vi kan börja om igen under detta år. Ljuset som vi ser fram emot är att 

vaccineringen kommer att göra stor skillnad. Börja att träffas igen på närmare håll än 2 meter. 

Och inte bara att vi ser vaccinljuset utan ljuset från solen tilltar för varje dag, när hon väl visar 

sej. Har ni förresten tänkt på att solen, alltid är en hon. Här talas det inte om någon han eller 

hen. 
 

Det har varit en blöt höst så nu är alla vattenförråd och grundvattentäkter fyllda, vilket bådar 

gott om Edet skulle bli ett torkår, detta år. 
 

Dom som har varit inne på SPF:s hemsida har kunnat läsa om regnmängden i Bottna/Fåglekärr 

och alltid har det regnat mer i Fåglekärr än i Bottna. Om det har att göra med topografin eller 

regnmätarens gradering är svårt att avgöra, men på detta viset är det. December var en otroligt 

grå månad men till julafton trängde solen igen molntäcket. Då var det 25 dagar på raken utan 

sol. Jag vet inte hur många av er som tror på vad som står i Bondepraktikan, men på 

Andersdagen var det regn och gråväder men på juldagen sken solen. Detta slår ofta in "att när 

Anders slaskar skall julen braska". 

Om juldagen står att läsa i Bondepraktikan: Om juldagen infaller på fredag, 

som i år, skall det bli vinter, våren blir god men en ostadig sommar, en 

skön och varm höst, mycket hö, korn och vin skall skördas, men bina skall 

dö, likaså fåren och många skall få ögonvärk. Tro det eller ej, men man 

kan ju alltid hålla koll. 
 

Att vara tomte under ett Coronaår är inte enkelt. Inte få komma nära och 

krama barnen när klapparna utdelas och på flera ställen blev inte tomten 

alls insläppt eftersom det redan fanns 8 personer i huset och fler fick det 

inte vara, enligt Tegnell och Löfven. 
 

Våra promenader under hösten har varit flitigt besökta, alltifrån havsnära 

promenader till vandringar i tät granskog och bara på någon enstaka vandring regnade det.  

Alla ville ut och röra på sej och träffa likasinnade människor och bryta lite av isoleringen som 

var jobbig för många. Förhoppningsvis kan vi fortsätta till våren. Vi får höra med 

folkhälsomyndigheten hur många vi kan vara vid varje tillfälle. 
 



Utifall det har undgått någon så har Inga-Lill Sörgard och Håkan Vikstål fått emottaga Tanums 

kommuns ledarepris för sitt storartade arbete för SPF Kvillebygden. Det är bara att buga och 

gratulera till det välförtjänta priset. 
 

Snart kommer vi att märka att dagarna blir längre och solens lyskraft ökar. Vi får hålla ut med 

att hålla avstånd och se fram emot en sommar som förhoppningsvis blir mindre Coronastyrd än 

den i fjol. En dag kan vi säga att det var det året vi hade den förfärliga pandemin och 

förhoppningsvis kommer den inte tillbaka någonsin.  
 

Håll ut, håll avstånd och håll humöret uppe  

hälsar Leif i Bottna 
 

 


