
Covid-19 (Corona) og BVK - Hva skjer? 

Vi ser at vi må leve med viruspandemien en stund til. Det spørs hvordan 

2021 også blir. Nå snakkes det om fungerende vaksiner, men vi må nok 

belage oss på at samfunnet vil være i en anstrengt og uvanlig situasjon 

langt inn i neste år. 

Det nærmer seg jul i dette unntaksåret. Den 21. november skulle vi ha 

kost oss på julebord i Kommandantboligen, men det ble selvsagt avlyst. 

«Heldigvis» var vi litt framsynte og så at det ville blitt vanskelig å 

arrangere selv med de «slakke» smittevernreglene vi hadde i sommer og 

tidlig i høst. Nå hadde det jo bare vært en glemmesak. Da slapp vi i alle 

fall at folk meldte seg på og gledet seg og at det så ble avlyst. 

Det neste som nå «fyker ut døra» er julemøtet som ville ha vært tirsdag 

8. desember. En veldig hyggelig tradisjon som dessverre ville vært 

umulig å gjennomføre nå. 

Ingen av tradisjonene våre vil bli utslettet eller glemt, og vi har stort håp 

om å kunne avholde begge deler til neste år. 

Hva så med akkurat nå, og fremover vinteren? 

Det er bare å beklage at vi tror ikke på noen lygarmøter før tidligst i 

januar. Styret har derfor på styremøte 24. november bestemt at det blir 

ingen arrangementer ut dette året. 

Nå er det ikke slik at klubben er død. Styret og medhjelpere jobber hele 

tiden i kulissene med tanke på at vi en dag kan treffes igjen og ikke minst 

kan ha treff og samlinger igjen med kjøretøyene våre. 

Vi håper at det snart ankommende klubbladet Stabbesteinen kan være 

med å lyse litt opp i mørket. 

Til slutt er det denne gangen en hilsen til alle medlemmer i BVK: 

Ha en fredfull og god julefeiring og et godt nytt år når det kommer! 

Alt innom de til enhver tid gjeldende smittevernregler slik at vi kan få se 

dere alle igjen på nyåret. Hold motet oppe! 

Styret BVK 


