Fløværingen sommerutgaven 2020:

Innledningsvis vil jeg takke dere alle sammen for at dere har vært flinke og respektert de tiltakene
som sentrale myndigheter og kommunen har innført. Resultatet av det er en oversiktlig og god
situasjon. Det er godt å se at alle er med på dugnaden!
Fortsatt er det sånn at det er tiltakene som er innført som påvirker oss mer enn selve viruset her i
Flå.
Kanskje blir det en annerledes sommer, men vi har det aller meste rett utenfor døra. Bruk
lokalmiljøet for her har vi mye å by på. Det står 11 eventyrlige toppturer og venter på dere, disse er
samlet i et hefte med god beskrivelse om hvordan man kommer seg frem til toppen. Vi har også et
mangfold av stier som går langs fine elver, vann og glemte plasser. Anbefaler å ta for dere boka som
brødrene Akervold nylig har skrevet om «Skogshytter og vassager i Flå». Der får dere mange gode
tur-tips med koordinater til hvor hytta eller saga befinner seg. Denne sommeren kan bli av en lokal
variant med mange gode turopplevelser på glemte stier. Flå har mange skatter å by på ☺. Både
toppturhefte og boka kan kjøpes på servicekontoret på Veksthuset.
Jeg har fått flere henvendelser med stor frustrasjon og irritasjon over alle endringer livet har medført
grunnet pandemien. Forbud mot hyttebruk, ikke reise til utlandet, ikke gå hverandre for nære o.s.v
Det har for det meste vært godt voksne mennesker med en livserfaring som burde takle dette. Ikke
en klage har jeg mottatt fra ungdommen når jeg har slått av en prat i butikken. Bare hjertesukk over
savnet av fellesskap med venner. Det er ungdommer som har mistet Polen-turen som de har jobbet
for og spart penger til over lang tid. Det er barn/ungdommer som hadde planer om leirskole, som er
usikre på om de får det. Og det er ungdommer som ikke får gå opp til avsluttende eksamen. Dette er
ikke bare noe en kan gjøre en annen gang.
«Jeg skulle gjerne sagt til dere som er unge at alt snart blir som før.
Men det kan jeg ikke.
Denne våren blir annerledes.
Denne sommeren blir annerledes.
Dette året blir annerledes.
Dere er ungdommene som må gjøre ting annerledes.
Dere har satt livet på vent – for at andre skal berge livet.
Denne tiden er spesiell.
Jeg håper den kan bli fin likevel.
Tusen takk til alle norske ungdommer.
Tusen takk til russen 2020.
Vi er stolte av dere!»
Jeg støtter helseminister Høies hilsen til ungdommen, og ønsker dere alle en riktig god sommer i
Norge!
VASK HENDER – HOLD AVSAND – HOLD SAMMEN - HOLD UT!

Beste hilsen
Merete Gandrud

