Kjære gode Hemsedøler!
Det er en helt spesiell tid vi er inne i og nærmeste en unntakstilstand grunnet Covid-19 Korona viruset.
Dette har påvirket oss alle på måter de færreste av oss noen gang har opplevd. Vi opplever at livene våre
blir berørt på måter som skremmer oss, irriterer oss og som fratar oss den friheten vi vanligvis tar for gitt.
Myndighetene pålegger oss forbud, retningslinjer og oppførsel vi til vanlig kun forbinder med land langt
borte med udemokratiske styreformer, og dette tar vi tungt.
Vi i Norge, i vårt lille hjørne av verden, anser oss som fremst innen velferd, demokrati og rikdom. Nå blir
vi påtvunget adferd som strider imot våre instinkter og hverdagslige vane. Dette er vanskelig, men helt
nødvendig.
Her i Hemsedal har vi tatt vanskelige, men helt nødvendige avgjørelser, og heldigvis i rett tid. Torsdag
12. mars tok vi avgjørelsen om å stenge skoler og barnehager, skisenter og alt uteliv.
Vi stengte ned alt rett før den mest folksomme, inntektsbringende og lønnsomme perioden i året, mars og
april. Vi stengte ned «alle butikkene rett før påskehandelen». Våre lokale bedrifter genererer sine
reserver på denne tiden av året og er helt avhengig av en god sesongavslutning for å leve videre til neste
vinter - dette stengte vi.
Dette gjorde vi helt rett i. Over halvparten av norske koronasmittede kunne på et tidspunkt spores til en
afterski i Østerrike. Tenk hva vi i Hemsedal kunne vært ansvarlige for om vi ikke stengte fredag 13. mars,
men søndag 15.3.? Et stort antall busser var klare til avreise, retning Hemsedal, med festglade svensker.
Nordmenn pakka baggen og gjorde seg klare for solskinnshelg i idylliske, snørike Hemsedal. Dette kunne
fått enorm betydning for både lokal og nasjonal smittespredning.
I dag har vi få smittede i Hemsedal takket være strenge tiltak, effektiv kriseledelse og dyktige folk i alle
ledd. Samarbeidet har vært helt utrolig og vi føler vi er i forkant på det meste enn så lenge.
Mange er redde, bekymret og engstelige i disse dager. Mange er permitterte / mistet jobben og fått sterkt
reduserte inntekter. Barn, unge og voksne som har utfordringer i hjemmet med frykt, vold eller rus, har
hatt sitt fristed i barnehagen, på skolen eller på jobben. Den sosial omgangen, den gode klemmen, det
trygge håndgrepet vi er vant til er borte. Dette er kjempetøft og får store konsekvenser for oss alle.
Men i oss mennesker bor det også noe helt utrolig. Vi står sammen, tilbyr oss å hjelpe, bidra og deltar der
vi kan. Vi er kreative og har omtanke for andre når det er vanskelig. Dette ser vi i mange henvendelser fra
folk i bygda som på grensen til maser om å få bidra med noe.
Myndighetenes forbud om opphold på fritidsenhet har skapt mye reaksjoner i media og følelser i alle
leirer. Vi nordmenn har et helt spesielt forhold til hytta, påsken og Kvikklunsj i solveggen.
Vi i Hemsedal er helt avhengige av våre hyttehemsedøler og selv om vi i denne omgang ikke får påskegjester, skal jeg personlig stå med ordførerkjedet og det Norske flagg utenfor kommunehuset å ønske
de velkommen neste påske, når dette marerittet forhåpentligvis er over!
Vi savner dem og opplever at de aller fleste har forståelse for situasjonen vi er i.
Hemsedølene skal reise seg fra dette, det er jeg sikker på. Tilbakemeldingene jeg får som ordfører både
som person og på vegne av ledelsen er helt formidabel, og gir meg og alle de dyktige menneskene rundt
meg energi og pågangsmot i disse tunge og lange dagene.
Hemsedal som den gjestfrie, åpne, inkluderende, velkommende og rause bygda skal ikke la seg knekke
av dette!
Hilsen Pål Rørby, ordførar

