Surullisen vuoden 2020 iloiset tapahtumat

Vuosi 2020 alkoi normaaliin iloiseen tapaan, laulaen ja juhlien. Seppo, Samuli, Vesa ja Tauno

Pelasimme boulea koko kesän suurella kentällä tilaa riitti kaikille ja välimatkat säilyivät.

Paljon oli rajoituksia yhteiskunnassa, mutta perheen parissa oli hyvä leikkiä kotonakin.

Matkoillekin pääsi ilman tungosta. Tutustuimme Bergslagetin raudan valmistuksen historiaan.
Nora, Bergshyttan, Nya Lapphyttan, Kärrgruvan, Högfors, Engelsberg och Klackberget.

Ruoka oli tärkeää pitämään kansan terveenä muiltakin sairauksilta

Kulttuuria nähtiin Ängelsbergin kulttuuripuistossa pitkän kävelyreitin varrella.
Suomirannalla tapahtui joka
viikko jotakin. Petankia
tietenkin pelattiin. Picknick
koreja tyhjennettiin ja
seurusteltiin. Kuulumisia
vahdeltiin. Uitiin ja
palvottiin aurinkoa.
Karaokea laulettiin ja
nurmella tanssittiin. Nyyttis
kestejä vietettiin
yhdessäolon merkeissä.
Nautittiin kesän antimista.
Kaikkea tätä teimme ulkona
kauniissa kesäsäässä.
Koko kesän pidimme
Suomituvan ovet lukossa.
Syyskuulla aukaisimme
ovat ja toiminnat alkoivat
pyöriä melkein vanhaan
hyvään tahtiin jokaisen
omalla vastuulla.
Leila Venäläinen laulaa terassilla ja karaoke Taunot pelaavat

Kunta rakensi uutta risteystä

Tietokoneet tulivat tutuiksi

Reportterit muistelivat vanhoja

Seija Partanen ja Paavo Vallius nauttivat
Suomirannan kesäauringosta

Mirja Järvinen löysi omenan Katajaisesta
puusta. Suotuisan kesäsään tuotteita

Matkailu avartaa ja
pitää mielen virkeänä.
Läheltäkin löytyy
mielenkiintoisia
kohteita, koska harva
on Välimertä
lähempänä käynytkään.
Arbogassa voi istua
penkillä juttelemassa
vaikka kirjakerhon
olemassaolosta.
Metsään voi mennä
syömään kananmunia
ja samalla reissulla
noukkia marjoja
vispipuuroon. Harvassa
ovat ihmiset
metsässäkin.
Toivo Hoffrén, Tauno ja Raili Alari Arbogan kesässä

Palapeli on yhteispeliä. Hoffrénit kasasivat 16 peliä

Suomenmatkasta vain haaveiltiin

Reportteri kesälaitumella omassa mieliympäristössä keskellä metsää kartta taskussa

Aila Rinne ja Paavo Vallius johdattivat syyskokouksen

Toivo Hoffrén piti luentoja viikottain

Palapelien kasaaminen on mukavaa ajanvietettä ja siinä pysyy ajatuksetkin kehityksen puolella.
Siinäkin on ajateltava kaverin terveyttä ja roiskittava viirukset seläntaa.
Kirjojen luku on lisääntynyt koko yhteiskunnassa Coronan aikana. Kirjailijat ovat vaurastuneet ja
kauppiaat hierovat käsiään. Moni muu ala onkin hiljentänyt toimiaan ilman suurempia tuloja.
Sekä Katajaiset että Näppärät pitivät syyskokouksensa. Seuran jäseniä oli suuret määrät läsnä. Kait
yksinäisyys alkaa käydä hermoille. Helposti löytyi vapaaehtoisia kaikille palleille ja pullakahvit oli
tästä palkkiona.
Luentoja on pidetty joka perjantai koko syksyn ajan. Mielenkiinto niitä kuuntelemaan on yllättävän
suuri. Osanottomaksukin on vain 170 kruunua vuosi (jäsenmaksu).
Tätä touhua jatkuu toistaiseksi, mutta läsnäoloon on ilmoittauduttava etukäteen ja mukana on oltava
melkein joka kerta.
Tuppiporukka on ollut ahkerana ja kortit ovat lentäneet kahdesti viikossa joko ulkona tai sisällä.
Käsitöitä on tehty ja englantia opiskeltu, mutta tanssiminen on hankalaa kaukana kaverista.
Näppärät ehtivät pitää vain syyskuun
juhlat, kun tartunnat taas alkoivat
lisääntyä ja kansa tuli entistäkin
varovaisemmaksi.
Kirjakerho käytti tilaisuutta
hyväkseen ja otti kaikki perjantait
hallintaansa.

Sofia Hoffrén esitelmöi Sodankylästä

Mirja Järvinen muisteli, kun hän lypsi lehmiä

Lähitanssit loppuivat

Meidän nuoruusajan discolava

Sydämen toiminta selvisi luennolla

James Bondin saarikin tuli tutuksi

Johannisbergin kenttä pysyi tyhjänä heinäkuulla, kun Västerås Summer Meet estyi.
Syksyllä alettiin rakentamaan uutta vesipuistoa, joka valmistuu kesäksi.

Hyvä ruoka maistuu vaikka joskus sen joutuu itse tekemään perheen parissa

Sellaista se kesä ja syksy oli. Jokainen kulutti
aikaansa parhaalla tavalla omalla vastuulla.
Pärnuun suunniteltu ja tilattu matka peruuntui
ja hoidot, uinnit ja muu hyvinvointi haihtui
viirusmaailmaan.
Jotkut uskaltautuivat Färnan syyskesän
hyvinvointiin, koska se on vain nurkan
takana.
Seuraavana allakassa olikin jo joulu ja sen
pitkäaikainen suunnittelu paistoksineen.
Sofia istuu Färnan ulkosaunan lauteilla

Kirjakerhosta on tullut puoliksi luentokerho ja osin myös suomenkielen taitokerho. Joulujuhlaa
vietimme laulaen yhdessä Toivon säestämänä, Silja luki jouluevankeliumin, Liisa luki 7-veljestä,
Aira ja Elli koristivat kuusen, Sofia, Raija, Vuokko ja Kirsti kattoivat päydät, Raili ja Tauno puuron

Turhaan odotimme Pirpanoita

Emma lauloi netissä

Katajaisten joulumyyjäiset ulkona ensilumella joulua odotellessa. Myynnissä oli lanttulaatikko ja
porkkanalaatikko (ála Pentti), maksalaatikko (ála Sirkka), joulutortut (askartelijat), pullapitkot ja
kaakut (kaikki jäsenten tekemiä). Askartelijat möivät tuotteitaan (huhuu, kuka vei heidän kaikki
kortit? Tuo takaisin!). Jokiset möivät rihkamaa ja Maija Tolonen hattua, pipoa, sukkaa, mattoa ja
muuta lämpöä antavaa talven varalle. Nurmella hehkui grilli (ála Pentti) ja Riitta touhusi kaiken
pomona.

Katajaiset naiset viettivät pikkujoulua luultavasti naisten tapaan, mikä se sitten lieneekin.
Porukkaa oli pöydän täydeltä. Tarkkasilmäinen näkee kuvassa yhden keltapaitaisen naisen??

Tällainen se meidän vuosi oli tämän Pandemin sekoittamana. Keväällä varauduttiin olemaan
varovaisia kuukauden verran. Kesän ja syksyn aikana oli kaikki melkein hyvin, mutta sitten
marraskuulla saatiin aihetta kiihdyttää rokotteen hyväksyminen vähemmillä testeillä.
Ensivuosi alkaa tuotapikaa ja meidän toiminnat Katajaisilla alkavat tammikuun toisella puoliskolla.
Suunnitellaan ainakin, että on valmiit ajatukset, jos päästään toimeen. Muistetaan toisiamme.

Onnellista Vuoden vaihtoa!

Näppärät olivat viimeisinä Suomituvasta ulos joulun viettoon. Johtokunta kokoontui toteamaan
tilanteen ja valmistelemaan ensi vuotta. Joulukuussa kaikista tapaamisista tulee Pikkujoulu ja niin
nytkin joulutorttu muistutti meitä tulevasta juhlasta.
Kuvassa vasemmalta: Teuvo Nevala, Raili Alari, Liisa Väliviita, Riitta Vallius, Silja Tuuhea, Kirsti
Voutilainen, Sofia Hoffrén ja Toivo Hoffrén

Hyvää Joulua
Onnella Uuteen Vuoteen!

