Kære medlemmer!
Året 2020 nærmer sig sin afslutning, og i foreningen kan vi se tilbage på et turbulent år
med en række aflysninger af vores planlagte arrangementer helt frem til medio juni; men
også et år med en række gode og velbesøgte arrangementer. Fra min side skal der lyde en
tak for jeres opbakning til disse. Uden jeres støtte havde vi ingen forening.
Årets turmæssige højdepunkt var vel nok turen til Færøerne, hvor 30 medlemmer af
foreningen tog på en 7 dages tur gennem øernes særprægede og spændende natur.
Dorrits, Oles og Jans gode kræfter gjorde deres til, at turen blev en succes.
Foreningens vinterundervisning er i år flyttet til Foreningshuset Bispehøj, for at kunne
gennemføres under de restriktioner, der var gældende frem til medio december. I år har
vi i modsætning til tidligere ikke haft noget samlet tema; men vi har i stedet kunnet
trække på en række af foreningens medlemmer som undervisere i mosser,
sommerfugle og småkravl. Der har været en rigtig god tilslutning til undervisningen,
noget der selvfølgelig glæder de af foreningens medlemmer, der har påtaget sig rollen
som undervisere.
2021 begynder desværre med en aflysning. Foreningens traditionelle tur til Skåne bliver
ikke til noget, og hvis de nuværende restriktioner fortsætter på samme måde, kommer vi
ikke til at starte vinterundervisningen som planlagt og vores årsmøde og
generalforsamling kan også hurtigt blive problematisk at gennemføre. Om vore
resterende forårsarrangementer kan gennemføres, er endnu for tidligt at tænke på, jeg vil
nøjes med at citere en klog mand, der engang sagde: ”Det er svært at spå, især om
fremtiden”.
Gennem vore nyhedsbreve vil I selvfølgelig blive holdt orienteret om de ændringer og
aflysninger, der måtte komme.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og på gensyn til foreningens
arrangementer i det nye år.
Mange jule-, nytårs- og naturhilsner til jer alle
Vagn

