Årsberetning L`Hombre
Sidst på året 2020 blev hele samfundet næsten lukket helt ned på grund af Corona.
Således også l´hombre.
Derfor gik vi og ventede i 2021 på at måtte komme i gang igen.
Og vi ventede.
Og vi ventede.
Endelig, hen på sommeren blev der lukket lidt op. Vi kunne spille l´hombre igen. Desværre kom dette så sent, at
sæsonen var stoppet.
Men så kunne vi glæde os over at vi kunne starte sæsonen op igen til september. Så det gjorde vi, og det var helt
tydeligt at medlemmerne havde savnet at spille l´hombre. Tilslutningen var stor.
Så det gik lystigt derudad, til vi nåede sidst på året, hvor smittetallene blev større og større, og der blev truet med at
der måtte igen indføres nogle restriktioner.
Jeg planlagde at lave vores juleafslutning den 18. december. Jeg skulle have planlagt til ugen før. For den 16.
december blev det hele den-onde-sparke mig, lukket delvis ned igen.
Heldigvis havde jeg en aftale med madleverandøren, at jeg kunne afbestille senest dagen før. Det blev så aktuelt. Og
Jeg havde af forsigtighedsårsager bestemt, at indkøb af præmier og guf samt diverse ville jeg købe på selve dagen
den 18. december.
Så det var jo meget heldigt. På den måde slap jeg for at have et lager herhjemme hos mig selv.
Der hvor vi spiller, Aktivitetscentret Munkesøen, var ikke lukket. Så i teorien kunne vi godt spille og holde
juleafslutning. Men fra forbundet kom en meddelelse, at alle indendørs aktiviteter skulle lukkes.
Og man træder ikke storebror over tæerne. Så sådan blev det.
Så det var så den anden jul hvor vi ikke fik holdt en ordentlig juleafslutning. Men jeg lagde mærke til, at det blev da
jul alligevel, trods alt.
Så vi ser frem til et 2022 hvor vi kan holde en masse afslutningsfester og andet godt, og derimellem spille en hel
masse l’hombre.
For l´hombre er altså stadig motion for hjerne og smilebånd, og vil altid være det.
Bjarne Elmue
Formand for l´hombre udvalget

