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Julen har i år tagit sig närmare med stormsteg och inom kort kommer året 2020 att övergå i 2021.
Snart är det julafton och med den kommer alla julbestyr. Baka och pynta, tända ljus och mysa under
en filt. Kanske till och med dricka en kopp varm choklad och hoppas att snön snart börjar falla.
Året som gått har varit en omställning för alla och en bit in på våren fick vi alla ställas inför en
påfrestning av särskild klass när Covid-19 tog världen och Sverige med storm. Än är det inte slut
och arbetet som vi gör måste därför fortsätta ännu ett tag. Vi har i föreningen följt restriktioner om
bland annat antal personer och vi har erbjudit munskydd som komplement.
Årets pandemi har gjort att många av våra planerade verksamheter har blivit inställda. Och vi siktar
därför att under nästa år försöka komma igen och fortsätta med alla mc-verksamhet. Precis som
mycket annat är även årets julbord inställt och jag håller verkligen tummarna för att det bli av till
nästa år. För vem vill inte äta ett gott julbord någon eller några gånger per år.
Sett till rekommendationerna som råder i Sverige vill jag passa på att uppmana alla medlemmar att
inte isolera sig totalt. Kom ut ur era bostäder, rör på er och håll kontakten med familj och vänner.
Ni behöver inte träffas men ni kan prata i telefon, prata på facetime eller prata via teams. Om ni
ändå väljer att träffas fysiskt så se till att hålla noga på antalet som träffas, hålla avstånd och tvätta
samt sprita händerna. Det är en mycket bra åtgärd för att förhindra eller begränsa smittspridning.
Om ni skulle känna några symptom, stanna hemma, ta eventuellt prov och se till att bli helt frisk
igen innan ni träffar någon annan igen. Covid-19 har varit och är en påfrestning för alla på olika sätt
men jag tror innerligt att vi kommer ta oss genom även denna pandemi.
Men det är trots allt så att vi alla håller på med ett av det absolut säkraste intressena i landet. Vi kör
motorcykel. Det är ett intresse där vi naturligt håller avstånd, sitter i vår egen atmosfär innanför
hjälmen och samtidigt roas av vad vi håller på med utan att det känns isolerat. Därför vill jag
uppmana dig som läser det här julbrevet för 2020 att: glöm inte att bejaka ditt intresse att köra mc. I
skogen eller på vägen. Vilket som, men det är ett mycket bra intresse ur pandemiperspektiv.
Jag hoppas innerligt och håller tummarna stenhårt för att pandemin snart börjar närma sig en lättnad
så att vi återigen kan bedriva verksamhet som vanligt. Men fram till att det händer önskar jag dig en
mycket GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
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