Jule- og nyttårshilsen, Klinefelterforeningen 2020
Kjære alle sammen
Snart er det jul og nytt år. Det er tid for å oppsummere 2020 og se
videre inn i 2021.
2020 ble ikke som vi hadde tenkt eller kunne ha tenkt i vår villeste
fantasi. Vi har opplevd det utenkelige. Et nedstengt Norge, strenge og
inngripende føringer på hva vi kan gjøre og hvordan vi skal leve.
Dette har påvirket oss alle. Vi i styret hadde planlagt at i 2020 skulle vi
virkelig få fart i likepersonsaktivitetene. Sånn ble det ikke. Det ble heller ikke
mange andre aktiviteter der vi kunne møtes.
Vi klarte etter flere forsøk å avvikle et fysisk årsmøte i august med en
komprimert agenda. Der hadde vi innlegg fra hovedfagsstudenter som hadde
KS og søvn som tema. Referater og presentasjoner ble lagt ut på Facebook og
hjemmesiden.

Styret har utenom årsmøtet og et møte i februar kommunisert digitalt.
Tilskudd fra Bufdir, som er en forutsetning for at foreningen skal kunne
arrangere årsmøte og likepersonsamlinger, er vanligvis basert på hvilke
aktiviteter vi gjennomfører. Reglene for tilskudd er endret for 2021 og vi er
fortsatt berettiget tilskudd.
Covid-19 pandemien har bidratt til økte bekymringer for mange.
Samtidig kjenner vi på et unisont samhold og mål om at dette skal vi
overvinne og en dag skal hverdagen blir slik den var.
Når vi ser inn i 2021 gleder vi oss til vaksinen kommer og verden sakte
og sikkert blir normal igjen. 2021 er et spesielt år for Klinefelterforeningen, da
blir vi 20 år !! og det må feires. Vi satser på å kunne arrangere årsmøte og 20års jubileum etter sommeren. Vi kommer med mer informasjon på nyåret.
Juleferingen 2020 vil ikke bli som andre julefeiringer. Vi håper likevel at
julen blir fylt med noe sosial kontakt og julefred.
Ta vare på deg selv og dine nærmeste.
Vi håper og ønsker vi kan treffe mange av dere i 2021.
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