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Hej alla!
Hoppas ni håller er friska både unga som gamla och lever livet så gott ni kan.
En del förmodar jag arbetar mer eller mindre som vanligt, kanske hemifrån,
andra tillbringar dagarna i en slags frivillig karantän och får inte träffa vänner eller
familjemedlemmar.
Vi vill i alla fall gärna ha lite kontakt med alla medlemmar även om det inte händer så
mycket inom sällskapet.
Alla planerade evenemang under sommaren är hittills inställda – MEN vi håller öppet
för att kanhända under augusti månad kan vi hålla årsmötet och också anordna något
program. Vi vill så gärna kunna träffas och ge och få lite glädje och inspiration.
Allt beror på om restriktionerna ändras framöver och någon gång tar det ju slut,
men vi vet inte när. Vi meddelar om och när det kan bli något.
Med denna information bifogas intressant läsning från ordförande Ulf Lundén och vice
ordförande Per Helge.
Det händer trots allt en hel del roligt.
Annacari Jadling och Stefan Olsson har gett ut en skiva med tolkningar av Werner
Aspenströms poesi – se Ulf Lundéns artikel.
Den heter ”Det var något annat” och kan beställas på telefon 073-687 86 51.
Sedan har vi informerat om att Per Helge har gett ut en ny diktsamling ”Folksånger”.
Den kan beställas av Per Helge på telefon 0703 425 102.
Vid kommande fysiska träffar blir det säkert tillfälle att få lyssna till båda.
Vi får ju trots allt vara glada för att naturen gör vad den kan för att trösta oss.
Som jag sitter och skriver detta inför öppen dörr hör jag plötsligt en gök som gal. Tack
för det. Bestämt är det en östergök.
Det föranleder mig att citera följande dikt av Werner Aspenström:
GÖKEN
Ljuv och tydd av ingen
är majkvällens gökgåta:
hur kan ur en liten fjäderlur
så vidsträckta toner rulla?
Nyss hörde jag hans klocka
i den nytvättade björkdungen,
men skönast ropar han
ur Tidlösheten dal,
i de sammanväxta trädens
krona.
Med varma hälsningar
Monica Borg
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