ORDFÖRANDES SOMMARBREV
Det är med glädje som jag nu skriver ett sommarbrev till er kära vänner,
eftersom det nu finns en förhoppning om att vi med små steg kan börja gå mot
ett samhälle där vi åter eventuellt kan ses. Hoppas att risken för att smittas
avtar såpass mycket att samhället och livet kan börja återgå till det normala
igen. Jag hoppas innerligt att vi så småningom skall kunna tala om någonting
annat än corona och får börja umgås med varandra mer än tidigare. För visst
saknar vi säkert alla marthagemenskapen, då vi alla kan dela våra tankar och
funderingar tillsammans över en kopp kaffe!
I dessa krävande tider är speciellt känslan av gemenskap viktig för oss alla och
vi skulle så gärna träffas om det bara vore möjligt.
Vi ser framemot kommande höst då man nu börjat lätta på restriktionerna och
läget med corona lugnat sig. Därför har vi vågat göra preliminära planer för
hösten och bokat in intressanta program, enligt följande;
- Månadsmöte 9.9
Allt och lite mer om svampar
- 16.09
En bättre värld en skogsfärd i taget
dvs. en promenad i naturen med knytkalas
- Månadsmöte14.10
Kotakten mellan generationerna och traditioner
- 20.10
Teaterpjäs med Sixten Lundberg
i Villa Junghans
- Månadsmöte 11.11
Ekonomisk trygghet inför förändringar i
vardagen / livet / framtiden
- 4.11
Lilla Teatern Märtha Tikkanens pjäs
”Män kan inte våldtas”
- Månadsmöte 9.12
Julfesten
Förverkligandet av allt är naturligtvis helt beroende av hur allt ter sig då
hösten inleds och genom att följa med på vår hemsida, ser ni om och var vi kan
förverkliga det planerade.
Du kan även på hemsidan läsa om våra SMARTHA tipps.
Låt oss nu se framemot en avkopplande sommar och en ljusnande och händelserik
kommande höst.
Visa extra omsorg om nära och kära.
Jag önskar er alla en frisk och riktigt god och fin sommar
Er ordförande Marianne

