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Nytt månadsbrev i coronatider. 2020-09-13 

 
Det märks att hösten är här, det är mörkare och blåser mer. Men hur går det med coronan? Är 

den på väg bort eller hur länge skall vi leva i karantän? Jag lyssnar intensivt på 

presskonferenser från FHM om det blir någon lättnad för 70+. 

 

Vi hade styrelsemöte den 4/9. Vi satt utomhus med avstånd och var och en hade kaffe med 

sig. Vi kom överens om att cirklar med högst 10 deltagare kan starta. Varje cirkelledare 

kontaktar sina deltagare och kommer överens om när de skall starta. Om någon vill anmäla 

sig till någon cirkel så kontakta cirkelledaren. Tyvärr saknar vi ju ledare till Helens cirklar 

och till körsången. Om du själv vill hålla i någon cirkel eller vet någon annan som har lust att 

göra det så hör av dig till mig eller till någon annan i styrelsen. 

Har du önskemål om andra cirklar så hör också av dig. 

 

Jag har fått önskemål att vi skall ha Bingo i lokalen och Birgitta Engvall är villig att hålla i 

detta. Vi återkommer med dag och tid och hoppas kunna starta i oktober och vi kommer att 

informera i appen och på hemsidan. Här har jag en önskan att ni som har tillgång till 

smartphone och dator informerar era vänner som inte har tillgång till detta. 

Om du har smartphone och inte har laddat ner SPF-appen så bör du göra det. I appen får du 

information från föreningen, distriktet och förbundet. Om du behöver hjälp hur du skall göra 

så finns beskrivning på hemsidan. Om du vill ha hjälp och inte har tillgång till dator så ring 

till PA Bjurling 0709 181413. 

 

Om du har e-mailadress eller har ändrat adress och inte har meddelat denna så uppmanas du 

att meddela Yvonne 0733-313042, yvonnegunandersson@gmail.com 

eller Kerstin 076-8162502, kerstin.humlegarden@gmail.com 

Alla som har e-mailadress i medlemsregistret kommer att få meddelande när och om vi kan 

starta verksamheten. Om du har mobilnummer så anmäl även detta för framtida bruk. 

Nu får vi bara vänta och se vad som händer. 

 

Jag önskar er alla en trevlig höst och hoppas vi ses snart. 

Kram Laila 
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