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Hejsan alla 265 Radioveteraner. 

 

Det är naturligtvis sorgligt att se tillbaks på alla 

trevliga aktiviteter som vi har varit tvungna att 

stryka under vårens lopp, men vi håller förstås 

alla tummar vi har för att vi skall kunna genom-

föra dem vid senare tillfällen: 

Årsmöte med middag torsdag den 2 april 

klockan 16.00 

Anders Hanser’s Stockholm på biograf Grand          

(Sveavägen 45) onsdagen den 15 april 11.00  

Studiebesök Slussen onsdagen den 6:e maj  

klockan 15 .00 

Vårutflykt till Rosendals Slott tisdag den 2 

juni med visning kl. 12.30 och 14.00 

 

Vi planerar att på något sätt träffas i styrelsen 

mot slutet av augusti för att inte helt tappa 

kontakterna, men det kan av naturliga skäl inte 

bli mycket snack om nya aktiviteter. Dessutom 

måste vi finna ett sätt träffas ute 9 personer med 

godkänt säkerhetsavstånd – en utmaning!! 

 

Vi ville i alla fall höra av oss med ett litet livs-

tecken och med beskedet att vi aldrig ger upp 

hoppet, så här kommer lite små personliga 

hälsningar från styrelsemedlemmarna: 

 

                              Leif L 

Jag försöker se det positiva i situationen, vi 

behöver inte vara rädda för att bli av med jobbet, 

och vi kan träffa våra barn, barnbarn och vänner 

om vi bara tar några i taget och håller avstånd!! 

 

                       Olov H 

Det kan väl också finnas en glädje i att få längta 

efter kommande aktiviteter. Och när du ändå 

längtar, vad saknar du i vårt utbud?         

Informera oss om dina innersta önskemål. 

Mailadressen hittar du längst ner på sid 2. 

 

 

                    Bo B 

 
Jaha, så var det då en global pandemi men som tur 

är har vetenskapen kommit längre, allt görs för att 

ta fram ett vaccin som ska skydda oss. 

Så vad gör vi, håller ut och följer FHMs råd så 

klart. Själv har jag träffat barn, barnbarn, syskon 

och vänner utomhus och med social distans. 
Handlat när jag behöver men tar själv ansvar för att 

hålla distans. Tvättar händer extra noggrant när jag 

varit utanför tomten och har en liten handsprit med 

i bilen. Ska bli intressant att se om det sociala livet 

förändras när det hela är över. Till dess sköt om er. 

 

 

                   Margareta A 
 
Visst är det drygt med denna pandemi, men vi har 

inget annat val än att vänta och följa restriktionerna 

och längta efter att allt blir så vanligt som möjligt 

snart. 
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                       Hans Ö 

 
Det är förstås mycket tråkigt att inte kunna ha alla 

möten och göra alla trevliga utflykte rmed RVK 

som vi är bortskämda med, men vi börjar ju se 

ljuset i slutet av tunneln 

 

 

                       Helene K-T 

 
Jag ser positivt på hösten och framtida aktiviteter. 

Var rädda om varandra och glöm inte tvätta 

händerna och hålla avstånd. 

 

 

                      Elisabeth E-P 

 
Vi har det ju så bra, men ändå känns det konstigt. 

Saknar våra sammankomster och laddar för att 

träffa alla igen. 

 

 

                       Sören A 

 
Har redan vant mig med en ny livsstil men saknar 

förstås barn o barnbarn samt Friskis o Svettis . 

Ser fram emot 2021 o nya träffar med 

Radioveteranerna! 

 

 

 

                 Pieter V 

 

Även jag saknar självklart de sociala kontakterna 

och våra studiebesök med RVK. Men jag är 

optimist och tror att det blir bättre framåt hösten så 

att vi då kan köra igång vår verksamhet igen. Ta 

väl hand om er, så ses vi framöver med flera 

fantastiska studiebesök och givande aktiviteter. 

 

 

NYHET: 

 
Vår eminente webmaster Bosse har dels kommit 

med ide’n och dels själv skapat en alldeles egen 

Facebookgrupp för alla medlemmar i RVK. 

 

Namnet på gruppen är Ericsson Pensionär, och när 

man sökt och gått in på denna grupp är det bara att 

anmäla sitt intresse genom att klicka på texten 
 

                  Gå med i gruppen 
 

så får du inom kort en bekräftelse. 

 

Tanken är förstås att kunna dela med sig av alla 

glädjeämnen, upplevelser, tankar och frågor som vi 

under Coronaperioden inte lätt kan kommunicera 

med våra klubbkompisar. Bilder och korta videos 

är extra välkomna. 

 

Om man så vill kan man ju nöja sig med att bara 

läsa inläggen, men det vore kul om så många som 

möjligt plitar ner några rader…. 

 

 

Runtom i Sverige 2020-07-31 

 

Bosse, Elisabeth, Hans, Helene, Leif  

Margareta, Pieter, Olle och Sören. 

 
Nästa Medlemsblad vet vi inte riktigt när 

det kan komma ut.  


