Ordføraren sitt hjørne - desember 2020
God jul?
Nå nærmer det seg jul og ikke en hvilken som helst jul. En jul vi mest sannsynlig aldri har
sett, eller igjen vil se maken til. Vi må forvente oss å feire annerledes i år.
Mindre besøk, mindre reising, mer netthandling og mer rus, er tema som ofte tas opp i disse dager. De to første er
kjedelige nok. Min datter Rebekka, som bor og jobber i Spania, har jeg ikke gitt en klem siden februar i år. Det er
tungt og vanskelig å ikke få besøkt hverandre, ikke holde liv i juletradisjonene vi alle har. Et til vanlig hektisk og
turbulent liv tilbyr juletida som en rolig havn med tradisjoner, omtanke og tid til og med hverandre. I år må vi finne
andre måter å finner roen og mye av samværet på. Ikke alle studenter vil kunne komme hjem, absolutt hele familien
vil nok ikke kunne samles og julekonserter, julemarked og juleavslutninger må utgå eller løses på andre digitale
måter.
Men vi må. Vi må klare å holde ut. Vaksiner varsles å være innen rekkevidde og med prisen vi allerede har betalt, må
vi holde ut siste runde før målstreken. I våres var det ekstremt. Nyhetens kraft, det faktum at vi måtte håndtere vår
tids største krise ga på en måte energi til at dette skulle vi klare! Det blei vår, dagene blei lengere og vi var ute,
sammen, med avstand.
Nå er dagene på sitt korteste. Fiskesesongen er over, jakta på hell, snøen lar vente på seg og smitten har eskalert
igjen. Jeg synes denne runden er mye tøffere.
Men i en litt mørk hverdag et det også mange lysglimt. Kulturlivet våkner til live og jeg kunne med glede se
Hemsedalskoret i gang med øvinger igjen i går kveld. Det øves til julekonsert! Vel å merke med en helt ny vri.
Kreative sjeler i kulturlivet, reiselivet, utelivet og detaljhandelen finner nye måter å holde jula i gang på. Kreativiteten
og pågangsmotet er beundringsverdig!
Tirsdag 24. november la formannskapet ut budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 på høring. Det er et offensivt
budsjett hvor vi tar igjen visse etterslep og rigger oss for vekst. De fleste av landets småkommuner sliter med
fraflytting, mens Hemsedal fortsetter å vokse. Siste tall på innbyggere er nå 2.523. Mange kommuner må stadig ruste
ned grunnet synkende folketall.
I Hemsedal har vi voksesmerter som resulterer i behov for nye bygg, flere stillinger og flere og bedre tjenester til
både fastboende og besøkende. Det skal vi være glade for og stolte av. Jeg vet at Hemsedal er det beste stedet og bo
og leve, og stadig flere skjønner det samme ☺
Ta vare på hverandre i dagene som kommer. Ring, Skype, Team eller Zoom med dine venner og familie. Handle
gjerne på nett, men husk at våre lokale butikker også har netthandel i tillegg til god plass og lange åpningstider. Alt
må ikke komme fra Kina. Lag god mat, drikk litt mindre, tren litt mer og bry deg litt ekstra, så tenker jeg vi skal tilbake
til et mer normalt liv igjen i 2021.
Jeg ønsker dere alle en så God Jul som overhodet mulig og et Riktig Godt Nyttår.
2021 blir mye, mye bedre!
Julehilsen fra Pål Rørby
Ordførar

Ikke gjør som Kalle. Det blir bedre ☺

