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Kära Vasavänner,
Nu är det åter dags för ett bokslut. När jag skickade min julhälsning för ett år sen kunde väl ingen
drömma om vad som väntade oss alla i denna värld vi lever i. När vi alla önskade varandra ett Gott
Nytt År 2020. Nu har vi facit och detta år har snart passerat som vi på många sätt helst vill glömma.
Jag vill tacka er alla för det ni ändå gjort under året, vi kunde ha våra trevliga årsmöten, där Kurt
och jag hade glädjen att närvara på 5 st, sen tog det abrupt slut. När våren kom började flera loger
fundera på vad man kunde göra, träffas på avstånd, sommaren kom som gjorde det möjligt,
trädgårdsträffar, promenader, picknick, boule, golfrundor mm, det finns loger som än idag
bestämmer en dag då och då när de träffas för en promenad och egen medhavd fikakorg (denna
ljumma höstvinter har gjort det enklare). Min egen loge ska ha sin 3:e skogspromenad den 15dec,
då vi bjuder på varm glögg, pepparkakor och lussekatter. Det viktigaste är att vi inte glömmer bort
våra Vasa vänner, att vi håller kontakten även genom telefonsamtal eller skriver till varandra. Har ni
tankar och funderingar som jag kanske kan svara på så hör av er, jag finns till för er alla. Nu närmar
sig helgerna och jag hoppas trots pandemin att ni får möjlighet att träffa några av era
familjemedlemmar.
Framtiden vet vi inget om, men jag hoppas innerligt att 2021 ska bli ett bättre år och att vi så
småningom återigen kan träffas, det som vi alla saknar och längtar efter.

Kurt och jag önskar er alla en GOD JUL och ett lyckosamt GOTT NYTT ÅR 2021.
I sanning och enighet,
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
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