
Lokalgrupperna

Vår grupp ”Blockmakarna” finns i Norrtälje med om-
nejd, och består av sexton medlemmar. 

Vi brukar ha ett projekt varje läsår, som vi bestämmer 
på första träffen på hösten och redovisar på våravslutning-
en. Detta år var vårt projekt ”Den röda tråden” som flera 
grupper har gjort – men vår tråd blev turkos. Bilden skulle 
vara 30 × 40 cm och ”tråden” skulle gå från vänster till hö-
ger sida av bilden. Den fick vara hur tjock eller smal som 
helst, och det fick inte vara någon ”lukkekant” runt bilden. 

Så kom coronapandemin och förstörde vårt vanliga 
upplägg med avslutning den 19/5. När vi närmade oss av-
slutningen insåg vi att vi inte skulle kunna träffas allihop, 
eftersom vi i gruppen har en del sjuttio-plussare och an-
dra i riskgrupper, eller med anhöriga i riskgrupper. 

Då kom förslaget att vi skulle fotografera våra alster 
och att någon skulle sammanställa dem och skicka ut bil-
der till alla. 

Vi kom på att vi kunde göra en tävling av detta för att 
roa oss. Alla som skickade in sin bild fick vara med och 
gissa på vem som gjort vad. Vi fixade tre priser till de tre 
som gissat bäst. 

Dagarna innan avslutningsdagen trissades spänning-
en upp med lite påminnelsemail om att vi närmade oss 
den stora finalen. 

Tretton personer lämnade in bilder, som samman-
ställdes i två rader där vi försökte få ihop tråden från bild 
till bild. På avslutningsdagen, det klockslag när vi skulle 
ha träffats, skickades bilderna ut med en tipstalong. Alla 
hade 24 timmar på sig att gissa. 

Att rätta dessa tipslappar var nästan lika roligt som att 
gissa. Vår bästa gissare hade elva rätt, nästa sju rätt och 
sedan sex rätt. 

Denna avslutning uppskattades, och muntrade upp 
oss alla som sitter i karantän. 

Turkos tråd höll ihop tipsrunda
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När coronapandemin ställde in den vanliga våravslutningen 
ordnade Blockmakarna en uppskattad tipsrunda över mejl i stället.

Vem har sytt vad? Det var 
den stora frågan i Block
makarnas avslutningstävling.
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