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De flesta av oss har firat jul och nyår och många av oss har säkert också fått lite välförtjänt ledighet. Jag
hoppas att ni haft det riktigt mysigt under helgerna och att ni haft möjlighet att umgås med nära och
kära, se de där härliga klassikerna på TV, njuta av god mat och dryck, spela de där sällskapsspelen som
ligger och samlar damm i något skåp, eller läsa den där boken som alla pratat om.
Tro’t eller ej, men vi går redan mot ljusare tider och även om de mörka timmarna fortfarande utgör en
större del av dygnet så är det inte så tokigt att börja fundera lite över våren. Dagarna blir sakta men
säkert lite längre och lite varmare, och om några veckor syns de första snödropparna sträcka sig mot den
bleka solen. Vill man inte sitta och vänta på snödroppar finns annat att fördriva tiden med, även så här
års. Nu i dagarna är det MC-mässa i Göteborg och nästa månad drar en hel massa motorcyklister iväg till
sjöss. Då är det dags för Hoj-X igen! Här hemma håller vi i SMC Södermanland på att planera den
kommande säsongens aktiviteter och någon slags aktivitetsplan börjar ta form. Styrelsen, vår nye MCT
och andra eldsjälar diskuterar nu detaljerna med stort engagemang. Vill du vara med? Kontakta någon i
styrelsen om du är intresserad av att vara med och se hur det går till på våra kurser eller andra
evenemang, eller om du har idéer som du vill dela med dig av.
Lite glada nyheter har vi också! Dels välkomnar vi instruktörsaspirant Maja Lantz, och så har vi etablerat
ett samarbete med MC-Verkstan i Eskilstuna. När det är dags att göra vårservice på hojen är det dit du
ska åka. Du kan räkna med både SMC-rabatt och väl utfört arbete. Nu är det kanske inte riktigt dags än,
men snart så. Om några veckor. Eller någon månad. Kanske två månader, max tre. Sen är våren här. Det
har vi i SMC Södermanland bestämt. Så det så!
Vi hörs om några veckor igen. Då är dagarna ännu längre, jag lovar.
//Cecilia

