
 Det digitale møterom for Tromøy, 7. april 2020 

 

Hei hei, 

og takk for nok et godt møte!  
 
Det er så inspirerende å høre om all den flotte innsatsen som gjøre rundt forbi og fellesskapsfølelsen 
som skapes, selv om vi nå må gjøre det meste hver for oss :-)  
 
Vi er som det ble nevnt, utrolig heldige her på øya som har så gode og godt etablerte nettverk, som 
jo er gull verdt i disse tider, der det er vennskap som blir det viktigste for å sikre at alle blir sett og 
inkludert. Og som det også ble nevnt, så er vi utrolig heldige her i landet, som har styresmakter som 
tok grep når det gjaldt og som dermed har sørget for at vi har unngått en krisesituasjon 
helsemessig her i landet.  Så, la oss stå på sammen videre og støtte opp om de retningslinjer som vi 
videre blir gitt....  
 
Den digitale hverdagen vi nå alle så brått har måttet hoppe inn i, bidrar til at grenser brytes og 
barrierer overvinnes i et raskere tempo enn vi for bare litt siden kunne forestille oss. Krevende ja for 
mange, men likevel, dette åpner også for nye muligheter. Flere som av en eller annen grunn tidligere 
ikke har hatt mulighet for å kunne delta på møter og arrangement, kan nå koble seg opp i sin egen 
stue, også de som før «Norge stoppet opp» var isolerte og ensomme. Spennende blir derfor også 
veien videre, når vi igjen kan åpne opp for normalt sosialt samvær, om hvordan vi vil benytte oss av 
våre nye digitale ferdigheter. Takk for gode innspill til søknaden "Streaming -  til glede for alle" vi nå 
arbeider med.  
 
Så med dette ønsker jeg dere alle en riktig god påske! Og med ønske om at når "vær en venn" 
slippes, så spiller vi den overalt vi måtte kunne finne anledning og mulighet på full guffe .... (til de av 
dere som ikke var på møtet i går, så skjønner dere nok snart hva som her vises til...det er bare 
fortsatt litt hemmelig :-))  

 
Og, selvfølgelig, kjenner du noen som har lyst til å være med på det digitale møterom for Tromøy, 
så er det bare å gi meg beskjed, så inviteres de inn.... 
 
Håper vi sees igjen tirsdag 14. april kl 20.00!  
 
Ellen 
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