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Till Maud och Sture

ÖSU 083

Karin Nordin läste upp dessa verser som hon skrivit till de avgående
styrelseledamöterna Maud Bjuggstam och Sture Lindblad vid årsmötet den 14 mars
2019 på Brux.

Tack till Maud
Ja, vem har startat denna verksamhet
Det är kanske inte alla som vet
Det är Maud som står här intill
En kvinna som kan se till att det blir som man vill
Du bjöd in personer från föreningar
Seniorer med olika kunskaper och förgreningar
Och det tog inte alls något långt tag
Att med din entusiasm få oss att nappa på ditt förslag
Att bilda ett Öviks senioruniversitet här i stan
Du hade förstås redan tänkt ut en plan.
Så satte du ihop en grupp och vi blev inte särskilt många
Men idéer och tankar på upplägg gjorde diskussionerna
både roliga och långa.
Ja, Du Maud var den som sådde det första kornet till all
kunskap vi fått
under de fyra och ett halvt år som gått
Det är dig vi är skyldiga ett stort tack och du ska veta
att
Vi kommer att sakna din snabba replik och ditt glada
skratt.
Tack för allt du gjort!
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Tack till Sture
Vem är det som har den stora förmågan
Att lyssna och fundera kring den ställda frågan
-Jag hör vad du säger
-Vad menade du där, eller
–Kan du utveckla din tanke mera här
som bryr sig om vad man innerst tänker
som kan lyssna till och höra det man inte säger.
Som säger
–Det du sa va så bra, eller-Det där förslaget du kom med
tycker jag vi ska ta.
Som inte drar sig för minsta besvär
Ja, jag är faktiskt litet hemligt kär
I Sture förstås
Som står i begrepp att lämna oss
Vi kommer att sakna dig i vår grupp
Men vi kommer inte att ge upp
Din inställning i det viktiga samtalet, som måste finnas
och bli kvar
Du har förmedlat en stämning, som är härligt varm och
klar
Det är en förmåga, som bara vissa har.
Så tack, Sture för allt det du tagit med till oss!
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