
AbraSenior och Coronan 

 

Hur har vi haft det under år 2020? 

Året 2020 har precis börjat. Våra ”Mitt-på-dagenträffar” i Abrahamsbergskyrkan startar den 

15 januari. Programmen är klara för hela våren. Programbladet är upptryckt och förväntan är 

hög på en fin AbraSenior – vår! 15 jan. besök av Catharina Segerbank med temat: ”Dagar i 

dur och dagar i moll”.  Jättefint program! Sen var det dags den 22 jan. för 

”Landskapsblommor i sång och musik” med vännerna från Jakobsbergskyrkan i Järfälla. 

Bejublat! Även febr. månad var lugn. Energi - frågor dryftades, Kommunal service 

presenterades, Musikens språk tilltalade. Vid samlingen på Världsböndagen den 6 mars blev 

vi varse att vi helst inte skulle hälsa på varann – eller vara alltför närgångna med varandra! 

Någon främmande virus hade börjat komma in i Sverige. Folk hade varit på skidsemester 

utomlands under v.9 – sportlovet. Vi uppmanades att ”hålla avstånd” och ”tvätta händerna”! 

Från mitten av mars börjar vi ”ställa in, tills vidare”! Den 1 april hälsar vi välkomna till en 

träff utomhus, med tipspromenad och korv - grill. Resten av april – maj INSTÄLLT.  

Sedan kommer sommaren, då vi har våra söndagsgudstjänster på ”kyrkbacken”.  Hösten 

med AbraSenior startar vi utomhus, först på sommarhemmet ”Koviken”, sedan på 

kyrkbacken. Sept. månad var ju så fin, vädermässigt!  Vi har ett förberett program för 

hösten, men får ställa om/ställa in flera. Vi trevar oss fram! Men! Vi har våra träffar med 

enkelt fika och utomhus under sept. månad. I oktober går vi in i kyrksalen med ”avstånd”. Då 

är max-siffran 50 pers. Det klarar vi alla gånger. En gång var vi uppe i 46 närvarande! Obs! 

Enkelt fika med avstånd även här. Sen kommer FHM – s beslut om att bara 8 pers. får 

träffas!  Vad gör vi nu? Jo, vi har vid en matrikeluppdatering under våren – 20 erhållit e-

postadresser till nästan alla våra medlemmar (endast 3 saknas). Nu görs en utskickslista på 

dessa och vi börjar ”köra digitalt”. Medlemmarna får en länk inför varje onsdags-träff via 

detta utskick. Vi har alltså sen nov.-20 haft våra AbraSenior-träffar digitala. Självklart har 

programmen varit anpassade till digitalt genomförande. Det har gjort att ett par av våra 

medlemmar har blivit riktigt duktiga på att sköta dessa utsändningar, som går över Zoom! Ca 

20-25 loggar in sig. Men alla som har dator, kan ju vara med! 

Hur blir det sen? 

Jo, vi har nu i dagarna planerat för fortsättningen digitalt i vår! Vi tror på framtiden. Vi vet 

också att våra medlemmar bara väntar på att få ses – fysiskt. Detta är bästa sättet just nu! 
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