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Målet 1. maj 2020
Kære alle veteraner.
I skulle have haft næste udgave af Målet i hænderne 1. maj.
Men King Corona har bestemt, at vi ikke må se hinanden.
Dette er dermed også en øvelse i det, vi jo alle efterhånden har øvet os i!
At udsætte!
Målet 1. maj udsættes.
Målet er jo ikke det eneste, der er udsat eller aflyst.
Vi var til vores generalforsamling 10. marts. Helt som planlagt, og dog ikke helt! Vi fik ikke lov til at
synge, som vi plejer. Udsat til næste gang!
Men ellers var det som sædvanligt.
Hvem anede tirsdag, at vi torsdag slet ikke måtte komme til vores torsdagsgymnastik og -aktiviteter.
Det hele kom så hurtigt og så pludseligt!
Åh, jo vi vidste jo godt, at der ville komme konsekvenser af den slemme corona, men så omfattende
og så hurtigt, det havde jeg i hvert fald ikke fornemmet.
Det er trist, at vi ikke mødes, men vi respekterer selvsagt de retningslinjer, vi har fået.
Lidt trøst kan vi dog finde i, at det har været så smukke dage med højt solskin, og det bliver hele
tiden smukkere derude.
Vi må stadig gerne ”gå frit omkring”. Det er så vigtigt. I ved ”Gå -så går det nok”
Nogle steder i verden må folk end ikke gå ud!
Vi har et andet lyspunkt!
Lenes fornemme initiativ med gymnastik ”sammen – hver for sig” er et dejligt lyspunkt. Vi ved, at
der rundt omkring er så mange, der gør gymnastik sammen.
TAK, tusinde tak for det Lene.
Men ih hvor jeg glæder mig til, at vi igen kan mødes i hallen.
Jeg savner alle jer, der står foran mig, jeg savner stemningen, jeg savner snakken, smilene og
fællesskabet.
Det er så vigtigt, at vi virkelig erkender betydningen af ”det fysiske møde” Det virtuelle vil aldrig
kunne erstatte det virkelige fællesskab.
Vi ses
Venlige hilsener
Nina

