
Hej FMK-Medlem! 

Det är som det är, och det blir som det blir. 

Inte så mycket vi kan göra åt det som sker runt omkring oss. 

Den där Corona har ställt till det ordentligt för många och envar. 

Hon/han verkar vara svårbesegrad! 

Mycket har blivit inställt i år och det ser inte så ljust ut framöver heller.  

Våra tänkta aktiviteter har vi fått stått över under året. Det aktivitet som står 

närmast i tur är Halkkörningen i slutet av januari 2021. Men hur det blir med den 

återstår att se. Årsmötet ligger i samma linje. Närmare info. kommer om detta när det 

närmar sig. 

Att se något ljus i tunneln är svårt, men det blir väl till att följa 

restriktioner från höga vederbörande. Hålla avstånd, inte sitta i 

knät på varandra, inte gå på lokal med kreti & pleti. 

Konstigt ändå att vissa kan färdas land & rike runt.  

För de ”tar eget ansvar”? 

Sista man läste var att tågen var så fullbokade till Åre så att 

några avstånd till främmande personer inte gick att hålla.  

Många kommer kanske att sitta ensamma under helgerna vilket 

kanske kan vara lite ovant, tomt och svårt. Men du får ändå försöka se det lite positivt.  

Du är inte ensam om det. 

Jag har upptäckt en del nya mål. Är ute och går ganska mycket med hund. 

Och har du möjlighet och kan, med eller utan hund eller skidor. Så är mitt tips att 

besöka ställen som är gångbara även om det ligger lite snö. Beroende på vart du bor och 

hur man tar sig till & från. 

T ex En runda kring Sunne kyrka, Ändsjön, Lillsjön, Tysjöarna, Spikbodarna, Frösön från 

Vallsundsbron mot Valla, ÖSK-området etc. Eller bara gå ut en runda i närområdet.  

Ok, kanske du redan upptäckt dessa ställen, andra inte! 

Nu har jag nämnt ställen runt Östersund, men det finns ju fina utflycktsmål på andra 

ställen också!  

Kan vara bra att aktivera sig lite. Och med kläder efter väder funkar det bra! 

 

Vi finns även på Facebook: FMKJH  

På den sidan kan du som har tillgång göra 

inlägg som du tycker kan vara  

av värde för medlemmarna.  

Anmäl intresse så får du tillgång! 

Hemsida: fmkjh.se 

 

Med en förhoppning om en God Jul & Ett Gott Nytt år till alla! 
Och förhoppningsvis ett bättre 2021. 

Önskar Styrelsen för FMK-Jämtland/Härjedalen 
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