Kära medlemmar i Jazz i Billdal
För sjuttiofem år sedan firade hela världen att det förfärliga kriget som lamslagit vår värld
under så lång tid tagit slut. Freden hade segrat. Vårt krig, kriget mot ett fortfarande ganska okänt
virus, kriget mot Corona är ännu inte över. Vi kan inte ännu se när vi står där med en seger men vi vet
att det kommer ett liv efter denna långa paus när livet satts på sparlåga. Vi ska fortfarande i
möjligaste mån hålla oss hemma, gå promenader, undvika folksamlingar och sprita våra händer.
Vi i styrelsen hade hoppats på att vi skulle kunna genomföra Morsdagsjazzen vid Skintebo brygga
men vi måste vara försiktiga och rätta oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är
väldigt tråkigt och vi vet att så många skulle behöva träffas och lyssna live på den härliga gladjazzen.
Men morsdagsjazzen är inställd och får komma tillbaka nästa år för det kommer ju fler morsdagar.
Vi vill också informera om att vi har gjort två olika program för nästa verksamhetsår (ht20‐vt21). Om
restriktionerna släpper och vi får träffas fler än 50 personer ses vi på Askimsvikens konferenscenter
24/10, 21/11, 5/1‐21 och 13/2‐21. Detta är vårt Alternativ 1.
Om vi inte kan genomföra våra arrangemang under hösten har vi ett Alternativ 2. Då träffas vi tre
gånger under våren 2021 den 5/1, 13/2 och 13/3. Vi återkommer med mail‐information när vi vet
mera.
Nu hoppas vi att alla ni fantastiska människor i JiB har undgått Coronasmitta och att ni fortsätter att
ta väl hand om er och varandra. Vi önskar att vi får en riktigt skön sommar. Hoppas på många goda
utomhus fikastunder med Corona avstånd, bra promenader och goda samtal för kan vi inte ses så kan
vi alltid ringa varandra. Vi behöver alla sociala kontakter vi kan få och så småningom ses vi. Det ska bli
väldigt trevligt.
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