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Kära vänner i Konsulära kåren!  

 

 

 
Påsken står för dörren, men känslan är annorlunda i år. Pandemin har lett till många förändringar 

i våra liv. Många av oss konsuler har bistått våra respektive ambassader i det tidvis mycket tuffa 

arbetet med att hjälpa respektive lands medborgare att återvända hem. Själv har jag haft extremt 

ansträngande veckor med kontakter och samtal från oroliga fransmän och svenskar (samt en norrman).  

I och med att de flesta flyglinjer ställts in och många landgränser stängts, så har den delen av det 

konsulära arbetet minskat. Kvar för oss konsuler blir bland annat frågan med att bistå våra länders 

medborgare som blivit kvar i Sverige. 

 

Vår nya styrelse har hunnit ha två styrelsemöten och Göran Hult håller på att axla Jonas Steens  

mantel som kassör. Fakturor för medlemsavgiften kommer att skickas ut inom kort. Arbetet med 

nyutgåvan av vår eminenta bok fortgår och jag ser med tillförsikt fram emot detta. Pandemin har  

ju drastiskt förändrat möten och sammankomster i världen och även i Sverige.  

 

Vi beslutade ställa in mötet i den nyrenoverade börsen vilket var planerat till den 28 april.  

Vi skjuter på detta möte tills i höst. För resterande möten under våren följer vi utvecklingen  

och kommer i god tid att meddela er alla.  

Heli van der Valk har gjort ett mycket gott jobb med vår hemsida som fått en rejäl genomgång  

och uppfräschning. Den nya sidan blir tillgänglig direkt efter påskhelgen på samma gamla adress 

www.consularcorps.org. Även lösenordet till medlemssidorna förblir oförändrat: consular1931. 

 

När jag i skrivandets stund tittar upp från mitt skrivbord ser jag att det är bilkö på E6:an i norr- 

gående riktning. Skönt att någonting är normalt! 

 

Jag vill till sist önska alla en Glad Påsk!  

 

Robert 

 


