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Kära Medlemmar!
Hoppas att ni alla har det bra och är friska.
Kanske strålar solen och värmer Er alla. Träd och buskar grönskar som vanligt så här års och gör
naturen så oändligt vacker i dessa prunkande tider.
Något har dock inträffat som ställt mycket på ända i vår tillvaro. Det förfärliga viruset har spritt sig
över hela världen. Alla har vi fått tänka om och ändra våra planer, så även vi inom Gillets styrelse.
När är det över undrar man oroligt? Ingen vet!
Men det kommer med all säkerhet även en bättre tid efter detta. – En tid då vi åter kan träffas och
ses på våra arrangemang, såsom t ex på surströmmingsfesten och på palten.
Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in årsmötet som var planerat 4 april med tanke på er allas bästa.
De flesta av oss är ju i riskzonen, 70-plus. Vi arbetar dock just nu för att kunna, om möjligt,
genomföra ett årsmöte i stället till hösten. Vi ber att få återkomma om den saken.
I hela vårt samhälle ser vi idag på våra medmänniskor på ett nytt sätt – inte av rädsla utan med en
blick som säger ”vi kommer att klara det här tillsammans”.
Idag lever många i en ofrivillig isolering men det behöver inte innebära att man inte har kontakt med
någon. Grannar t ex kan hjälpa andra grannar. Nya kontakter kan skapa ny vänskap. Ring gärna upp
era vänner, släktingar eller någon av oss i styrelsen. Vi måste hålla ihop för att underlätta tillvaron,
men naturligtvis följa de senaste rekommendationerna, bl a tänka på att hålla avstånd.
I hela vårt samhälle vaknar vi upp till en ny värld fylld med mer medmänsklighet där människor
frågar: ”Kan jag hjälpa till med något?”
Nu är det sommar och det ger oss alla ett visst hopp. Vårt samhälle kommer också att starta om när
det här är över. Låt oss verka med än mer medmänsklighet i hjärtat fram till dess.
Avslutningsvis vill vi i styrelsen passa på och hälsa alla Gillets medlemmar en glad och skön sommar!
Det blir en lite annorlunda tillvaro för många av oss, men förhoppningsvis blir den angenäm ändå.
Ta vara på Er!
Hoppas att vi åter ses till hösten. Vi behöver Er alla!
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