
 

 

JULEHILSEN  
fra 

Politiets Pensjonistforbund  
  

 

Det nærmer seg jul og nyttår med stormskritt, og i så måte er alt som tidligere 

år for min del – jeg er fortsatt ikke i gang med å handle presanger.  Blir det som 

det tidligere så skal jeg være i mål dagen før dagen. 

Til tross for det så har 2020 vært et spesielt år for oss alle. Koronaviruset covid-

19 har gjort noe med hverdagen vår, og det har preget arbeidet både lokalt og 

sentralt i Politiets Pensjonistforbund. Lokalt har det variert noe, men det har 

vært reduserte aktiviteter i store deler av dette året. Det er nok mange av våre 

medlemmer som har kjent på savnet av det sosiale fellesskapet ved å treffe 

tidlige kolleger. Lokalt er dette en sentral og vesentlig aktivitet. Jeg ser frem til 

at organisasjonen igjen kan tilby full pakke ved å møtes til ulike aktiviteter. 

Det er tegn i tiden som tyder på at antall smittede flater noe ut.  Vi må allikevel 

fortsette med å følge rådene fra myndighetene dersom vi skal få kontroll over 

pandemien. Og det er kommet klare anbefalinger for den kommende høytiden. 

Jul og nyttår er preget av nærhet og felleskap. I år må vi vurdere antall når vi 

inviterer, og avstand når vi møtes. Og kommer noen av gjestene hjem fra 

områder med høy smitte må vi tenke ekstra avstand.  Det blir altså «en 

annerledes jul». 

Det kommer mange gode råd om hvordan best mulig ta vare på hverandre, men 

det er forholdsvis mye fokus på familien. Det er viktig å huske på at også andre 

grupper har utfordringer i disse dager, ikke minst enslige eldre. Derfor er min 

oppfordring til dere som skal feire julehøytiden sammen med familie/venner om 

å ta en telefon til noen dere vet ikke har det samme nettverket rundt seg. En 

gave som helt sikkert vil bli satt pris på. 

Håper dere alle sammen får noen gode og avslappende dager sammen i jule- og 

nyttårshøytiden. 

Hold sammen, hold av hverandre, men fortsett å holde avstand. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredelig jul. 

Bjørn Egeli/ 
forbundsleder 
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