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INTE INSTÄLLT – BARA UPPSKJUTET

Äntligen dags för första träffen – Torsdag 24 september 2020 kl. 12-15
Ja, våren blev inte som vi hade önskat, inte som någon önskat.
Vi tvingades ställa in sammankomsten med Gunnar Mueller,
som skulle genomförts onsdag 18 mars. Vi hade också planerat
en vårutflykt till Jägersro tisdag 5 maj, som heller inte blev av.
Nu tar vi nya tag!
Eftersom tiderna är ovissa så tänkte vi börja med en träff
utomhus där vi kan hålla rekommenderad social distansering.
Många av oss har besökt och besöker frekvent vår fina
friluftsanläggning Skrylle. Här finns många aktiviteter att
sysselsätta sig med.
Torsdag 24 september 2020 kl. 12-15 träffas vi i Skrylle. Där
ger oss verksamhetschefen Jenny Gustavsson en genomgång av
verksamheten nu och vad som planeras framöver. Spännande!
Efter genomgången kommer det att bli tillfälle till umgänge i
trevligt sällskap och Idrottsgillet bjuder alla gäster på lite grillat
och dryck därtill. Det kommer också att bli en liten frågesport
med anknytning till idrotter där vi har haft framstående
idrottsutövare.

Så här har vi tänkt oss kommande träffar under hösten
Efter Skrylle så tänker vi oss att åter inta Arenan.
Vår tanke är att bjuda in Sveriges första golfproffs Gunnar Mueller i oktober, Beatleskännaren och
lundaprofilen Staffan Olander, aktuell med en rykande färsk bok i ämnet, i november.
Vi tänker oss att runda av hösten med vårt traditionella julbord i december.
Vi har inte kunnat boka några exakta datum för dessa träffar ännu, men i samband med träffen i Skrylle
eller i nästa Gillat så bör det ha klarnat.
För att säkerställa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi att
servera kall mat direkt på tallrik, alltså ingen buffé. Vi kommer också att glesa
ut platserna så vi kan hålla rekommenderad distansering vid och mellan borden.
Skulle det fortfarande råda krav på maximalt antal närvarande så kommer vi att
hålla oss till det och då gäller anmälan ”först till kvarn”.

Alltid lär vi oss något nytt
Aldrig blir man fullärd, inte ens i vår hemstad. Tänk vad många nya ord vi lärt
oss under våren och sommaren.
Hur många av er kände till benämningen statsepidemiolog tidigare? För att inte
tala om pandemi, covid-19, flockimmunitet osv. Det enda som känns
någorlunda bekant är Corona, men det kan ju bero på andra orsaker.

Sociala medier
Idrottsgillet i Lund finns på vår hemsida www.idrottsgilletilund.se och har du
tillgång till Facebook går det bra att följa Idrottsgillet i Lund där också.
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Vi behöver din hjälp!!!
Tipsa gärna så vi får fler på våra träffar
Vi är 152 medlemmar (ordinarie, hedersmedlemmar, särskilda medlemmar) i Idrottsgillet i Lund. Vi ser
gärna att så många som möjligt av er kommer på våra träffar, men det finns plats för fler. Och dra dig inte
för att bjuda med någon extra icke medlem över en bit mat och ett intressant föredrag/utfrågning eller
föreslå någon du känner att bli medlem.
Även om vi jobbar intensivt med att hitta nya besökare så vill vi gärna höra vad ni har för tankar om vem
vi ska bjuda in. Kom med förslag och meddela någon av oss i presidiet.

Prisändring
Cateringföretaget som levererar mat till våra sammankomster på arenan har fått fördyrade
inköpskostnader och från och med första sammankomsten i höst kommer det att kosta 115 kr per portion.

