
“VI HAR VERKLIGEN FÖRSÖKT.” 

Pandemin med alla restriktioner har verkligen ställt till det för oss! Det är ju 

inte heller säkert att vi inte får Covid 19 fast vi givetvis har låtit vaccinera oss. 

Vi har fått information om att vi inte blir SÅ sjuka om vi trots allt skulle bli 

smittade. Vi hoppas verkligen att det stämmer! 

Det positiva trots allt är att vi i vår Förening försökt att aktivera oss och det har 

vi verkligen lyckats med tack vare några medlemmar, som helt ideellt ställt upp 

som ledare. Hela tiden har vi haft: Stavgång utmed Lagan, Cykling och 

Promenader runt om i Ljungby. Boule och Gåfotboll har vi också kunnat ta del 

av. Konstrunda i Ljungby centrum är ytterligare något vi arrangerat. Eftersom vi 

enligt rekommendationer inte ska ha samlingar inomhus har vi ju inte kunnat 

träffas och det är ju synd för alla vill inte vara med om fysiska aktiviteter utan 

önskar kunna träffas och prata och dricka en kopp te/kaffe. 

Styrelsen har haft möten varje månad men det sista halvåret har det varit 

digitala träffar. En Bokcirkel har hållit igång som vanligt men medlemmarna har 

också bara “träffats” digitalt. Gökottan var tänkt att vara nu i maj, men den fick 

ställas in på grund av att det inte blev någon restriktionslättnad. Synd för vi 

brukar vara ett riktigt stort gäng som gillar tidiga aktiviteter. 

Distriktets årsmöte hölls digitalt och vi som valts, vid förra årsmötet att 

representera vår förening, deltog givetvis. Vi har inte haft vårt årsmöte för 

2021, men vi har planerat att kunna träffas “ på riktigt” någon gång i 

september 2021.  

Gå in på vår Hemsida och läs mera om vad vi gjort och titta på alla trevliga 

foton. Vi har ju verkligen bland annat tänkt på att hålla avstånd, men snart 

kanske vi också och gör som många andra. Vi får information om det genom TV 

och tidningar, men ännu så länge kan vi säga ”Hurra vad vi är bra som orkar 

hålla i och hålla ut.” 

Till hösten 2021? Ska vi väl allt kunna vara som vanligt. Ha så trevligt på alla 

tillåtna aktiviteter! 

 Vi kommer inte att ordna något extra under Folkhälsoveckan 17/5 - 21/5 utan 

var och en får läsa på Distriktets hemsida för att kunna ta del av föreläsningar 

och kunna delta i tävlingen “Hur långt har du gått?” 

“Håll ut“, så träffas vi snart. Trevlig sommar!!!!! 

önskar Gun Oscarson. 


