En hilsen i anledning påsken –
“We’ll meet again, don’t know where, don’t know when!”
Sjelden har vel denne strofen passet bedre enn nettopp nå.
Påsken er her, felles aktiviteter i lokallag og fylkeslag ligger
på vent og vi vet fortsatt ikke når vi kan få gjennomført
årsmøtet vårt. Dette er imidlertid av underordnet betydning
opp mot trusselen som Koronaviruset har skapt.
Vi håper imidlertid det står bra til i lokallaget og at dagene fylles med mening på den ene
eller andre måten. Pr i dag er vi 2775 medlemmer tilknyttet vårt fylkeslag. 312 av disse
er barn og unge og resten er voksne i ulike aldre. Uansett alder og livssituasjon, er vi nå
alle i samme situasjon med stengte skoler og arbeidsplasser og begrensninger i det
offentlige rom. MEN på tross av dette har vi noe å samles om, noe felles - interessen for
husflid og håndverk! Dette kan vi drive med selv om fellesarenaene for en periode er
stengt.
Kanskje ditt lokallag er med på den nasjonale dugnaden i forhold til produksjon av
utstyr, utdeling av mat, matinnkjøp, ringevenn eller annet? I så fall vil vi gjerne høre om
dette.
Når det gjelder aktivisering på hjemmefronten, er det på www.unghusflid.no mange fine
tips til våre unge medlemmer hva de kan lage og drive med.
Når styremøter, læringsverksted og andre kveldsarrangement faller bort også for oss
eldre, er det også et godt tips å hente fram påbegynte og nesten ferdigstilte prosjekt.
Kanskje det bare er en duk eller løper som skal legges opp, en genser som skal monteres,
noen tråder som skulle vært festet eller en ny teknikk man skulle lært seg, men som det
ikke har vært tid eller ro til å se på. Mulighetene er mange, men kanskje vi trenger en
liten dytt for å komme i gang? Og står vi fast og det er noe vi ikke får til, så går det an å
ringe en venn .
Har du lyst å vise fram det du holder på med, send gjerne en mail til Anne Marie
(madssvee@online.no) - så kan vi få vist det fram på nettsida.
Som brevet startet med, vi vet ikke NÅR vi er i gang igjen, men vi vet AT vi kommer i
gang igjen, noe vi ser fram til.

Med dette ønsker vi alle en riktig god påske med et foto
tatt i Øyeren deltaet i går.
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