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Hej Lennart,
hoppas allt är väl med dig och att du hållit coviden av behörigt avstånd.
Dagarna och månaderna går och jag har tänkt fråga dig om du fortfarande kan tänka dig att tillsammans med SDHF
ta fram en, var sin dräkt, under innevarande år?
Du ska inte känna det som en börda utan klart säga ifrån om du tycker det kräver för mycket tid. Har full förståelse för
att man ibland säger ja och därefter med lite tid att begrunda vad ett ja betyder ändrar sig.
Hör av dig när du har tid så att jag kan informera styrelsen om vad vi kommit överens om.
Bästa hälsningar,
Bert
westenbergbert@gmail.com
070-237 96 52
Lennarth Högberg <dykfoto@telia.com>
Svara: dykfoto@telia.com
Till: westenbergbert@gmail.com

24 februari 2022 21:51

Hej Bert.
Ja det är väl lite si och så med hälsan. Har fortfarande problem med mitt blodtryck som åker upp och ner.
Till det så har jag fått kristallsjuka, så det är lite vingligt. Jag kan inte ta mig för så mycket och att köra bil går inte alls i
nuläget.
Men det är förhoppningsvis övergående.
När det gäller tillverkning av dräkt har jag lagt det åt sidan detta år, men har för avsikt att ta itu med det
förhoppningsvis nästa vinter. Jag vill ju så mycket. Men man vet inte hur hälsan är då.
För övrigt är det tänkt att jag skall försöka komma ner till Göteborg och Dykmässan. Hotellet är bokat sedan länge.
Även vara med på föreningens årsmöte.
Vi syns förhoppningsvis då.
MVH Lennarth
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