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Kära Medlemmar!
Hoppas att ni alla haft en fin sommar trots dessa bistra virustider.
Hösten närmar sig och träd och buskar börjar ändra färg. Det visar om inte annat att tillvaron ändå i
viss mån är sig lik.
Förhoppningsvis kanske ni har hittat svampar och bär i skogen. Solen värmer fortfarande en del och
det önskar vi väl alla att den skall fortsätta göra ett tag till.
Under rådande omständigheter har vi i styrelsen ett ansvar att inte sprida Corona-viruset vidare. När
jag senast skrev till er i våras hade vi i styrelsen en förhoppning att kunna genomföra årsmötet till
hösten. Men nu inser vi att det inte är möjligt. Därför har vi beslutat att ställa in årsmötet för 2019
års verksamhet. Vår förhoppning är att vi skall kunna ha årsmöte för både 2019 och 2020 i april 2021.
Dessutom är vi tyvärr tvungna att även ställa in surströmmingsfesten i höst av samma anledning.
Vi har nu länge nog, kan det tyckas, levt i en ofrivillig isolering. De flesta av oss är ju i riskzonen. Vi får
nog fortsätta ett tag till att följa alla rekommendationer, dvs fortsätta hålla avstånd, undvika
folksamlingar så gott det går och tvätta händerna ofta.
Vi planerar dock att kunna genomföra paltfesten i januari 2021, exakt datum ännu ej fastställt.
Det är också vår förhoppning att den 9:e mars 2021 kunna genomföra en visning av Folksams
berömda konst på deras huvudkontor på söder.
Hoppas att vi kan ses åter nästa år.
Avslutningsvis vill vi i styrelsen passa på och hälsa alla Gillets medlemmar en trevlig höst!
Det lär fortsätta vara en lite annorlunda tillvaro för många av oss, men förhoppningsvis blir den
angenäm ändå. Och snart kanske pandemin är över.
Ta vara på Er!
Hoppas att vi åter ses på nyåret. Vi behöver Er alla!
Bästa hälsningar
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