
 

 

” DEN BLOMSTERTID NU KOMMER……..” 

Äntligen har vi kommit så långt på året att ”vi gamla” med gott samvete kan 

sjunga den sången. Så vackert det är ute i naturen! Tack och lov att vi bor i den 

delen av världen där vi har olika årstider. Dagens unga kan inte sjunga den här 

sången. Däremot känner de väl till Astrid Lindgrens ”Idas sommarvisa”. Den är 

fin den också. Det är bara för ”oss äldre” att acceptera att mycket förändras 

med tiden. 

På tal om förändring. Vem kunde för 6 månader sedan ens föreställa sig hur 

2020 skulle förändra vår tillvaro? Ett litet, litet virus som spred sig snabbt över 

hela världen:  Corona. Det ordet kommer vi alltid minnas! Vi som ännu inte har 

blivit smittade känner igen uppmaningarna och försöker rätta oss efter:  

1. Tvätta händerna ofta och i 20 sekunder. 

2. Håll avståndet till den som står bredvid dig. 

3. Tänk på att hosta och nysa i armvecket. 

4. Handla gärna på nätet. 

5. Undvik folksamling på mer än 50 personer. 

Ja. Listan kan göras lång 

Jag har med fasa ofta tänkt på ”Ska vi inte kunna träffas i höst heller”. Det är ju 

så roligt att delta på våra (SPF:s) olika aktiviteter. Jag vet ingen lokal där vi ska 

kunna ha våra månadsmöte med bara 50 personer. Vilka ska då få vara med? 

Måtte det antalet med så få deltagare snart hävas!!! 

När vi inte är drabbade av det där lilla, lilla……..finns det hur mycket som helst 

att ta del av ute i naturen t.ex. vandra i Kronoskogen, besöka Sagobygdens 

Sägenplatser och nu uppsöka FK Finn:s Naturpass. Packa en liten fikakorg och 

ge dig ut. Britt-Inger och Rolf har haft vandringarna hela våren och Berndt 



börjar snart med cyklingarna. Samla vänner ute på balkongen eller altanen. TV 

och mobilen är bra vänner i dessa tider. 

Jag har saknat er alla jättemycket!!!!  Sång och musik har jag inte heller kunnat 

lyssna på live. Därför har det i år varit konstigt med Valborg, 1:a maj, 6:e juni 

och skolavslutningar. Jag har inte heller fått jobba med invandrarbarnen på 

Hjortsbergskolan eller besöka ”mina damer” på Ljungsätra. På tal om 

Ljungsätra så har jag i alla fall varit där en em. Lasse och några av hans 

musikvänner ordnade en Corona- sång och musik-em. där på deras 2 

innegårdar. Du må tro att många var ute på sin balkong och lyssnade. Ett 

underbart väder var det dessutom den em.  

Vi har verkligen varit ute den här våren Tur att vi bl.a. har en trädgård att vara i. 

Lasse beställde 2 kubikmeter grusstenar och allt det körde vi ut på olika 

rabatter på 1 vecka- 3 ton är tungt och det kändes i både rygg och knän efteråt. 

Nu önskar jag er alla en skön sommar och tillsammans kan vi följa reglerna för 

att driva bort ”den lilla otäckingen.” 

VAR RÄDD OM DIG SÅ TRÄFFAS VI IGEN TILL HÖSTEN HOPPAS OCH TROR 

JAG!!!! 

 

Gun Oscarson 

Ljungby i juni 2020 
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