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HÖST

Nu måste vi satsa på framtidstro

Vi är nu definitivt inne på de första tecknena mot höst. Vädret har blivit
svalare och kvällarna mörkare och vi är tillbaka i vardagsrutinerna.
Just nu lever vi i en lite underlig situation, med den ena foten i den tidigare
coronaverkligheten med restriktioner och den andra foten i en otålig väntan
på att slippa dem. Men för tillfället är ingenting säkrare än osäkerheten.
Då vi nu äntligen fått vårt vaccin såg vi framemot en ljusnande höst,
men……… allt har inte gått som vi hoppats.
När merparten av befolkningen fått båda doserna och tar i användning ett
”coronapass” kan man hoppeligen gå in för att lätta på restriktionerna och
genomföra en ”generell öppning med högre beredskap”. Vi måste kunna återgå
till ett socialare och öppnare liv. Vi behöver det som människor varför vi nu
bara väntar på de positiva signalerna för att samhället skall öppnas. De
budskap som givits är att man vill att samhället skall vara så öppet som
möjligt i höst !
Vi som redan fått två doser av vaccinet, hoppas på att snarast kunna börja
träffas. Vi vill på nytt få umgås på riktigt, möta blickar, se varandra och
känna äkta samvaro.
Eftersom det enda som är dagsaktuellt, är informationen på vår webbsida, så
är det säkrast att följa med informationen där.
Det datum ni med säkerhet kan pricka in är vår traditionella Skogsvandring
den 1.9 då vi även bjuder på något gott att äta och dricka. Som det nu ser ut
vågar vi oss även på en månadsträff den 8.9.
Till alla program bör man anmäla sig antingen via webben grankulla.martha.fi
eller per telefon till Marianne Svartbäck, tfn 050 3704285. Vi förutsätter att
deltagarna har fått två vaccindoser och är friska.
Det har varit en tung period och det viktigaste just nu är att vi alla har
en tro på framtiden. Vi vill ses alla tillsammans igen utan begränsningar.
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