
Aktuell Information 16 november 2020 

Smittan ökar igen och restriktionerna skärps. Dock är besöksförbuden på äldreboenden, som var 
närmast olagliga, och de särskilda reglerna för oss över 70, borta. Men alla ska fortsatt vara 
försiktiga, särskilt riskgrupperna. 

Men det känns tungt nu, att fortfarande inte kunna träffas mer än utomhus och inomhus med stor 
försiktighet.  

Tyvärr måste Plogen, som ni förstår, ställa in både det planerade månadsmötet fredag den 20 
november och jul-månadsmötet fredagen den 18 december. 

Jag är oftast optimist och hoppas att smittan åter avtar och att vi kan ta upp verksamhet igen efter 
årsskiftet, så snart det är möjligt. Vi har liksom för hösten, där det tyvärr blev inställt det mesta, 
planerat verksamhet för våren med främst månadsmöten, jympapromenader och promenader och 
en del boule samt några resor framåt sommaren. Vi menar att det är viktigt att utgå ifrån att 
pandemin kommer att dö ut, det verkar som att vaccin är på gång och ju fler som är immuna ju mer 
minskar smittan. 

Nåväl, vi får se. Ni kommer att som vanligt få ut Linköpingskretsens programkalender kring nyår, lite 
magrare än vanligt men ända med fastlagda planer.  

Något som vi skulle kunna göra tillsammans är t ex att mötas i digitala studiecirklar, kanske 5-10 
stycken. Eller att ordna telemöten med 4-5 eller kanske fler som är intresserade att på ett enkelt sätt 
samtala med andra via mobiltelefonen en 4-5 gånger eller mer. Cirklar kräver dator men för 
telemöten räcker det med en mobil.  

Är det några som är intresserade av att testa det ena, eller det andra, så ring t ex Plogens 
mobiltelefon 079-3065265 eller kontakta någon av oss i Plogens ledning, styrelse eller funktionärer. 
Eller skriv till Plogens epost; plogenlinghem@gmail.com. 

Vi är glada för att vi är kvar nästan lika många medlemmar som tidigare och vi vet att längtan efter 
att återuppta möten och att åter kunna resa tillsammans är stor.  

Vi hoppas kunna genomföra årsmötet under våren, i vilka former återstår att se. Valberedningen, 
med Leif Lind som ordförande, och styrelsen ska träffas snart och det väntar förhoppningsvis ett 
stimulerande arbete när våra verksamheter vartefter kommer att dra igång. Eftersom några har 
aviserat att de kommer att avgå är valberedningen tacksam för att Du/Ni som kan tänka er att göra 
en insats i Plogen hör av Er till dem, eller till någon i Plogens ledning. Det är meningsfullt och 
stimulerande och roligt att tillsammans arbeta för en bra verksamhet som kommer medlemmarna till 
del! 

Jympapromenader måndagar kl 09.30 och 10 (för de som hoppar jympan) och fika torsdagar 10.30 
med samling i Kråksångsspåret lär fortsätta så länge vädret tillåter, liksom torsdagspromenaden kl 
10.30 med samling vid Åkerbogården.  

Vi i Plogens ledning hälsar varmt till alla medlemmar och hoppas att Ni har det bra trots 
restriktionerna. Ni är alltid välkomna att ringa oss, om ni har frågor eller synpunkter eller bara vill tala 
med någon. 

vänliga hälsningar 
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