En varm hösthälsning
Sommaren går tyvärr mot sitt slut och nu håller Finland andan. Under sommaren såg
det hoppfullt ut här hos oss och gav oss ett hopp om tider då man åter skulle kunna
träffas som vanligt och vi har så sett framemot att åter kunna börja med vår
verksamhet. De nya rekomendatioerna leder förhoppningsvis till att trenden med fler
smittade vänder.
Men tillsvidare är osäkerhet ordet som präglar framtidsutsikterna och svårigheten
att se framåt gäller alla. Vi vet inte vad som väntar, men det vi vet är att vi måste
vara noggranna med att följa alla rekomendationer, därför gör vi vårt bästa för att
hitta lösningar för hur vi skall kunna förverkliga, ens några av våra redan inbokade
program. Vi träffas bara under säkra förhållanden eftersom vi vill trygga vår
verksamhet som vi då kan se framemot. Det viktigaste är att vi inte ger upp, det
kommer säkert att normalisera sig på ett eller annat sätt. Framtidsoptimismen är
livsviktig och framtidsoptimism är att man hela tiden försöker se lösningar.
Människor har ett stort behov av att se varandra, vi är sådana varelser. Då vi pratar
med varandra på distans missar vi en stor del av den ordlösa kommunikationen,
varför vi helst vill träffas.
Vi inledde höstens program med vandring i Kasabergs skogen 9.9 och därefter hade
vi en pic-nic samt föreläsning av Carola Juselius om svampar, som ni alla fick en
påminnelse om.
Vi kör igång höstens övriga verhsamhet med beaktande av rådande situation och de
inbokade programmen är;
14.10
21.10
18.11
16.12

Kulturvandring på Grankulla begravningsplats
Nina Brant -Vahtola
TEATER med Sixten Lundberg
Enbää och Lundbää släpper loss
Ekonomisk trygghet inför förändringar i livet
Sven-Erik Holmström
JULFEST

Alla ” inne” tillfällen ordnas på Villa JUNGHANS där vi har möjlighet till distans då
utrymmet är stort och rymmligt och därför tryggt med avstånd.
Vi har även preliminärt bokat biljetter till Lilla Teatern 4.11 för att få se
Märta Tikkanens pjäs MÄN KAN INTE VÅLDTAS.
Allt detta med reservation, så kolla försäkerhets skull på vår hemsida, där det finns
mer information och var vi uppdaterar om det sker förändringar.

Sakanar er och längtar efter att ses igen
Er ordförande
Marianne

