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    Sikudden 2020-07-15 

Mina kära Vasa vänner, 

Nu har det gått drygt en månad sen midsommar, vi fick en tid med väldigt varmt väder i hela landet, 

sen kom det liksom av sig, regnet behövde vi, men nu önskar vi oss nog lite mer sol och värme. Jag 

hoppas ni har haft det bra i alla fall och kanske haft möjlighet att träffa familj och goda vänner 

utomhus på behörigt avstånd. Vi alla saknar våra logesyskon och längtar till den dag vi kan träffas 

igen, nu har vi sett att den ena efter andra kräftskivan ställts in, vilket är ledsamt men förståeligt, 

dessa sammankomster är populära och då vi inte kan lita på att vädret är varmt o skönt de datum 

som var planerade kan vi inte sitta ute, vilket kanske kunde varit ett alternativ i en stor trädgård t,ex. 

Några loger har haft och planerar träffar utomhus, med bl, a tipspromenader, på detta sätt kan de 

som vill träffas på ett tryggt sätt, jag hoppas fler loger kan tänka sig undersöka den möjligheten så 

de som känner att de vill träffas kan göra det. Fler loger spelar golf tillsammans, en sport som 

fungerar i dessa tider med avståndskrav, kanske finns det andra loger som har andra gemensamma 

aktiviteter som kan göras utomhus. Vi kan alla ringa och prata en stund med en Vasa vän, 

uppskattas alltid.                                                                                                                                  

Vi bor i ett vackert land, detta foto tog jag i lördags, från Marmorbruket, med utsikt över Bråviken, 

den lilla ön rakt fram i bild är Svinta skär. 

 

Jag tänker ofta på er och hoppas innerligt att det inte ska dröja för länge innan vi kan träffas igen. 

Sköt om er.  

I sanning och enighet 

Varma hälsningar till er alla, 

Maggie Ahlin Thelin 

DM DL19 


