
SOMMAR BREV 2 / 2021 
 

Vårblommorna har slagit ut i rabatterna, fåglarna kvittrar och havet glittrar. Våren 

är här och sommaren nalkas med stora steg. Allt känns ljust, hoppfullt och möjligt 

igen. 

Nu kära vänner, nu är det snart möjligt att umgås igen och ge varandra en kram 

utan oro eller obekväm reservation och då får vi dela värme med varandra på alla 

plan. Längtan efter beröring och värme är något vi säkert alla längtar efter. 

Inga mördande virtuella möten och allehanda distanseringsåtgärder utan närhet fyllt 

med många skratt och mycket glädje. 
 

Vi ser förhoppningsfullt på den kommande hösten och vågar nu komma ut med ett 

preliminärt program för hösten. 
 

01.09   Inleder vi med den traditionella skogsvandringen, i år med temat 

SKOGENS BÄR. Vi bjuder på såväl mat som dryck på vår utfärd. 

08.09 Då vill vi samlas till vårt månadsmöte och prata runt temat  

LIVET EFTER CORONA. Tanken är att tillsammans se tillbaka på tiden och 

fundera över vilka positiva saker detta gågna år fört med sig. 

13.10 MATKULTURDAGEN fyller 30 år och dagen till ära skall vi äta gott 

tillsammans med temat ” Från nos till svans”  och njuta av Stefan och 

Staffans roliga program samt deras presentation av sin nya bok.  

Deltagaravgift 15 €. 

26.10 Då skall vi besöka Lilla Teatern och se pjäsen ONCE. Pris för biljetten 31€  

10.11 Nu får vi njuta och skratta då komikerduon Sixten Lundberg och Uffe 

Enberg i pjäsen ” Enbää och Lundbää släpper loss”  änligen kan uppträda 

för oss. Pris för biljetten 10 €. 

08.12  JULFESTEN och vårt 75-års jubileum kommer vi att fira vi festligt. 
 

Anmälan till tillställningarna på vår hemsida som bör bekräftas med inbetalning. 

Sista anmälningsdatum samt referensnumror för inbetalningarna finns på vår 

hemsida. Platsen för våra träffar informerar vi om på hösten.  

 

Vi önskar er en skön sommar och längtar efter att ses igen. 

 

Styrelsen  

 


