
Hej alla medlemmar  
i SeniorNet Örebro 

Nu är det julmånaden december, normalt är det köldgrader och den första snön brukar komma. Men 

inte i år, för 2020 års upplaga är mer lik den tråkiga november. Hösten i år den värsta, med tanke på 

coronavirusets hot mot allas vår hälsa, ja rent av våra liv. Av den anledningen har regeringen, folk-

hälsomyndigheten och regionerna tvingats införa restriktioner utan motsvarighet i modern tid. 
 

I vår förening  – SeniorNet Örebro – tog vi beslutet att stänga ned all cirkelverksamhet redan under 

våren. I stället för att fullfölja den planerade verksamheten med fysiska möten i form av cirklar, juntor 

och IT-träffar, fick vi lov att bedriva i stort sett all av verksamhet på nätet. Det mesta har skett via 

videomöten via zoom samt support via telefon. 

Vi har under hela perioden kunnat träffas, varje tisdag eftermiddag via zoom. Under dessa digitala 

träffar har vi kunnat supporta i första hand våra medlemmar. Tisdagsträffarna har varit öppna även för 

icke medlemmar. Vi kommer att fortsätta med träffarna så länge intresse finns.  
 

Trots det rådande läget har vi till viss del kunnat medverka i Länsstyrelsens projekt ”Kunskap att välja”. 

Vi har exempelvis besökt Ängens testlägenhet. I Karlskoga har vi tillsammans med Länsstyrelsen och 

trubaduren Bengt Kyllinge besökt två äldreboenden samt Karlslundsgården i Örebro.  

Men en trösterik sak är att vi efter vintersolståndet några dagar före jul går mot ljusare tider igen.  

Låt oss också hoppas på att våra nuvarande tuffa sociala restriktioner biter på smittoläget i samhället, 

kanske också att kommande vacciner visar sig verkningsfulla, så att vi någon gång under den tidigare 

delen av 2021 kan smyga igång vår verksamhet igen. Till dess får vi bita ihop, hålla kontakt via telefon 

och på andra smittsäkra sätt hjälpa varandra att stå ut med vår begränsade frihet.  
 

Medan vi väntar på att åter kunna mötas på vanligt sätt– önskar jag er alla  

 

En God Jul & Ett Gott Nytt År! 
Lasse Lind, Ordförande 
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