Corona – tankar och konsekvenser
Ibland går åldrandet snabbt! Nyss var vi de nya femtio. Aktiva, god hälsa, klädda som
tonåringar. Åldern upplevdes aldrig som ett hinder. Nya resor planerades, framtiden erbjöd
bara möjligheter, vi njöt av livet. Nu är vi plötsligt gamla, eller ”äldre” som man säger i en
förskönande omskrivning. Det tog ett tag innan vi fick reda på vem som var ”äldre”, men
numera vet vi att det är alla ungdomar som uppnått 70 år. Vi utgör en ”riskgrupp” särskilt
om vi lider av andra åkommor än att bara vara gamla. Det dröjer väl tills man verkligen
känner sig gammal men med tiden ska nog det ordna sig också.
Vi matas oupphörligen med information om pandemins spridning och hur vi bör förhålla
oss. Anders Tegnell har blivit en (omtvistad) kändis. Varför vidtar vi i Sverige mildare
åtgärder än omvärlden? Borde vi inte stänga skolorna? Många känner sig kallade att axla
en självpåtagen expertroll. Min fru Lena och jag har gjort det enkelt för oss. Vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer till punkt och pricka utan att ifrågasätta dem,
och vi tycker att alla ska göra det. Det innebär i korthet att vi undviker att träffa andra
människor. Ingen padel, inga vinprovningar, inget påskfirande med barn och barnbarn.
Inte av rädsla för att bli smittade utan för att solidariskt ge vårt bidrag till att fördröja
smittspridningen. Vi har plötsligt fått tid över. Den använder vi till långa promenader,
utflykter och att fixa sådant hemma som annars inte blir gjort. Dessutom unnar vi oss lite
guldkant både vad gäller mat och måltidsdryck. Inköp sköter Lena som ännu inte är
”äldre”…
För åtta dagar sedan åkte Aktiva Seniorer till Operan. På väg dit meddelades att
regeringen förbjöd sammankomster med mer än 500 deltagare. Tydligen var vi inte fler
åskådare på föreställningen. Kvällen efter var vi 73 personer som åt gourmetmiddag på
Novisen. Vi överlät åt var och en att bestämma om man ville delta. I takt med att
smittoläget blivit allvarligare har vi bytt fot och ställer in aktiviteter som innebär nära
kontakt mellan människor. Månadsmötet om en vecka är inställt. Troligen har alla cirklar
gjort paus. Det är väl ingen djärv gissning att ytterligare aktiviteter stryks från
programmet. Operan, Uppsala Stadsteater och Maxim har stängt till och med utgången av
mars. Vi bevakar utvecklingen och avvaktar besked från arrangörerna med ambitionen att
senast två veckor före respektive arrangemang kunna ge besked. Än så länge går ju
utvecklingen åt fel håll, och det är svårt att se att några ytterligare aktiviteter i
vårprogrammet överhuvudtaget ska kunna genomföras.
Vid inställda evenemang har inte föreningen möjlighet att återbetala kostnaderna för
biljetten om inte arrangören gör det. Vi väntar nu på besked avseende Thank you for the
Music. Det uppkomna läget innebär ju en stor ekonomisk påfrestning på alla arrangörer
och min misstanke är att man försöker komma undan återbetalning genom att erbjuda
biljetter vid annat datum. Vi får se.
Sköt om er nu och förbli friska. Vi ses snart.
Åke Sundby

