
LYKTAN 

Corona året 2020 På Midgård 27.9.2020.

Sedan våren har vi dagligen följt upp hur många coronafall som uppdagats under det gångna 
dygnet. Som vi vet har de europeiska länderna skött sin pandemi lite olika. Ingen kan ändå säga att
just vårt sätt att bemöta denna epidemi vore den bästa. Detta vet vi säkert först då vi har ett vaccin
för detta, och ett sammandrag och en slutraport kan göras. 

Pandemin startade i Kina - eller var det så ? Alldeles, ingen vet någonting riktigt säkert kring ämnet.
Ursprungligen finns det en hel del spekulationer om något torg där man säljer och slaktar djur, 
katter, hundar eller apor, vad det nu än är, så körde pandemin över oss alla. 
Först var det vi äldre personer och personer med nedsatt motståndskraft som var illa ute och 
utgjorde riskgruppen. Men nu senare visar det sig att ingen kan gå helt säker vad det gäller 
smittorisken. Allt fler kontakter i större grupper utgör en riskfaktor.

Först tog Finland till kraftiga åtgärder då man stängde av hela Nyland, och nu funderar man på att 
mindre områden kan begränsas. Vi får se hur det hela förutskrider. Det verkade i ett skede att våra
platser inom sjukvården inte hinner till, speciellt de som behövde intensivvård växte kraftigt.
För tillfället räknar man med att handhygien, munskydd och begränsningar av större sammankom-
ster skall ge bra resultat och begränsa smittorisken. Handhygien borde vi ha tagit i bruk betydligt
tidigare, jag är säker på att många normala snuva , hosta och vanlig influenssa hade man motat i 
grinden om folk lite såg efter hur man beter sig t.ex. i matköer för stående bord.
Andningsmaskerna har ju asiaterna använt redan i tiotals år, tidigare tyckte jag att de lite överdriver
men nu förstår jag dem mycket väl. Nu prövar vi oss fram med att använda masker i bussen, tågen, 
flygplatsen och också i vanliga butiker då det är mer folk i rörelse.
Nu vet vi alla hur viktigt det är med att hålla avstånd, inte träffas i grupper med hundratals 
människor, vara noga med handhygien och använda masker.

För oss föreningsmänniskor är denna tid mycket stressande. Vi brukar vara vana med att kunna 
planera ett halvår eller hela årets verksamhet på en gång, söka understöd för evenemangen och
köra på. Va tusan nu har flere fina planer gått i stöpet eller bara skjutits framåt , vi gör det sedan när
kontrollen av pandemin är säker. Till all tur finns det idag goda tekniska lösningar på hur man kan 
ha styrelsemöten  och träffar på distans, vi kan också streama evenemang över nätet och då har man
på plats bara en handfull åskådare. Men, men blir stämningen den samma ? Icke, vi missar helt den 
sociala biten, att få träffa varandra föra lite smalltalk och prata om vardagliga saker, väder och vind.

Tänk på alla de personer som tjänar sitt levebröd som artister , fastanställda eller freelancare ,var 
finna arbete inom branchen eller låter vi den köras ner. Absolut inte är min åsikt , vi vill gå på teater
sommarteatrar på musikevenemang igen genast då det är möjligt att ordna sådana. Samtidigt som vi 
bör ta ansvar och uppföra oss som folk och inte skena iväg som korna på vårbetet.

Låt oss leka med tanken att läkare och läkemedelsbranchen kommer på ett vaccin som biter på 
covid 19. Kan vi återgå till det normala, eller väntar oss en ny pandemi bakom dörren,från asien 
eller afrika, eller kan den uppstå i europa t.o.m. Tyvärr måste vi leva i ovisshet med pandemin en tid
framöver. Jag önskar att föreningarna orkar hålla igång den verksamhet som är möjlig nu och ser 
sedan fram emot en tid som är friare utan begränsningar och restriktioner.

Med önskan om en positiv framtid inom föreningslivet.
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