
Kära iduneser, 

 

Det är omkring ett halvår sedan som pandemin bröt ut i Sverige och när vi skickade ut det 

senaste programbladet var det med förhoppningen att saker och ting skulle återgå till det lite 

mer normala under eller efter sommaren. Det har tyvärr inte skett och kan inte heller förväntas 

ske inom de närmaste månaderna. Social distansering är fortsatt påbjuden och för 

riskpersoner, däribland 70+, rekommenderas ytterligare restriktioner. Nämnden har därför 

beslutat om ändringar i höstens program i augusti och september. 

 

Nya Iduns årsmöte kommer vi att hålla som planerat onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 17 

på Kristinehov. Vi kommer dock inte vara inomhus, utan i Kristinehovs trevliga trädgård som 

har ett tälttak varunder vi kan huka med avstånd till varandra, om det skulle bli regn. 

Handlingarna till årsmötet finns i det gröna programbladet och årsredovisningen samt 

förslaget till budget finns på hemsidan. Efter årsmötet serverar vi ett glas vin och en wrap med 

Skagenröra. För årsmötet och förtäringen tar vi inte ut någon avgift. 

 

Anmälan till årsmötet ska göras senast tisdagen den 18 augusti kl. 12 till Lotty Nordling, 

lottynordling@yahoo.se eller sms 070-173 08 56.  Vi behöver anmälan för att enkelt kunna 

upprätta röstlängd och kunna beräkna förtäringen.  

 

Samkvämet om Ellen Key måste vi tyvärr åter skjuta på och nu till våren, sannolikt i maj. Vi 

återkommer om närmare datum. De som redan har betalat in avgiften för detta samkväm får 

fortfarande kvarstå med sin anmälan. De som vill ha tillbaka avgiften anmäler detta och 

lämnar uppgift om kontonummer till Gunilla Upmark, gunilla.upmark@gmail.com eller sms 

070-236 04 91. 

 

Som vi tidigare har annonserat planerar nämnden en eventuell resa till Ellen Keys Strand 

med middag och övernattning på Ombergs turisthotell i slutet av maj. Hotellet tar 28 gäster, 

men har bara två enkelrum. Hotellet hyr inte ut ett dubbelrum till en enda person. Det betyder 

att de flesta måste dela rum. Vistelsen på hotellet inklusive en delikat närodlad 

flerrättersmiddag och frukost kostar nu 1 690 kr/person. Resan måste ske med bil och vi 

räknar med att flera kan ställa upp som chaufförer och ta passagerare. För nämndens fortsatta 

planering vore det värdefullt att få en uppfattning om hur många som kan vara intresserade. 

Den som kan tänka sig att delta i en sådan resa ombeds därför att anmäla det så snart som 

möjligt till Ingela Bendt, ingela.bendt@gmail.com. 

 

Samkvämet den 15 september 2020: Ljudets resa genom örat ställs in och skjuts till våren. 

Vi återkommer om datum när läget har klarnat. 

 

Övriga samkväm under hösten kvarstår tills vidare. Vi återkommer med besked så snart vi kan 

bedöma möjligheterna att genomföra dem. 

 

Jag beklagar dessa ändringar, men situationen är som den är. Jag hoppas dock att vi kommer 

att kunna ses någonting mer under hösten. 

 

Väl mött den 26 augusti! 

 

Lotty Nordling 

 


