till alla er som bidragit till att årets jul inte blir en God Jul.

Utdrag ur SAOL:

V

ar det värt det? Att gå på den där festen, att gå till jobbet fast du
var sjuk, att trängas ute i shoppingcenter, att supa till så omdömet
klickade, att propsa på att besöka de som var svaga och utsatta
eller att resa bort till de där smittofarliga platserna? Befarar att ert beteende kommer att åsamka vårt samhälle även en ’tredje våg’.

Senaste nytt!
Tvångsarbetande uigurer förser oss med munskydd. Fyra
apoteksföretag i Sverige, Apotea, Apoteksgruppen, Kronans
och Lloyd’s, har sålt munskydd från Zhende Medical, vilket
är ett storföretag med både dotterbolag och råvaruleverantörer i Xinjiang. Xinjiang är hemregion för uigurerna och
plats för både bomullsfält och läger där uigurer är placerade. Det sägs nu att uigurerna är satta i tvångsarbete för att
Kina ska kunna leverera munskydd till övriga världen.
Coronavirus i vårt avloppsvatten
Mängden coronavirus i Göteborgs avloppsvatten har på en
vecka ökat över 100 gånger. ”Det har exploderat och är galet mycket, jag får ont i magen när jag tänker på hur jul och
nyår kan bli”, säger Heléne Norder, virolog och professor i
mikrobiologi vid Sahlgrenska akademin, till Göteborgs-Posten. Virusförekomsten i avloppsvattnet är nu 60 gånger över
toppnoteringen i våras.
Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har
under pandemin kontinuerligt undersökt vattnet, från toastol
till reningsverk. Första veckan i december ökade mängden
coronavirus markant. I förra veckan stack kurvan spikrakt
uppåt. ”Kopplingen mellan höga resultat och ökad belastning i sjukvården är tydlig”, säger Per Albertsson, samordnare för SU:s pandemigrupp, till tidningen.
Det är oklart hur många människor som döljer sig bakom
virusmängderna; olika personer utsöndrar olika mängder
virus och i olika perioder.
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Coronaläget i andra länder
 Danmark stänger ner alla köpcentra från torsdag 17
december.
 I Norge är det ”Värsta krisen i modern tid”. Antalet döda
i corona i Norge har nu passerat 400 personer och i Trondheim införs munskyddstvång. Statsminister Erna Solberg
varnar för ett tufft 2021 i sitt jultal.
 I Finland har Coronafallen i Åbo ökat drastiskt under den
senaste veckan och läget är nu lika illa som i Helsingfors.
 Tyskland har stängt ner allt över kommande helger.
Ny variant av coronaviruset upptäckt i Storbritannien
… rapporterar Sky News
Denna variant tros spridas mycket snabbare, vilket hälsominister Matt Hancock tror kan vara anledningen till den ökade smittospridningen i sydöstra Storbritannien. Varianten
har påträffats i 60 olika lokalområden och tros ligga bakom
över tusen sjukdomsfall.
Trump framhärdar i att bete sig som en tölp
Enligt president Trumps twitterkonto kommer han att bryta
en viktig amerikansk tradition. Han kommer inte att närvara
när Joe Biden svärs in och han kommer aldrig att erkänna
sig besegrad.
USA har passerat 300 000 döda och smittspridningen i
landet befinner sig på rekordnivå. Vad gör landets president
då? Anonyma uppgifter från källor i Vita huset, som återges
i amerikanska medier, gör gällande att Trump planerar att
hålla ett valmöte där han tillkännager sin kandidatur för
2024 precis samtidigt som Biden svärs in som ny president.
Man kan gå till historien på olika sätt!
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positiv sådan!

Konstvandring i Ranrike

En annan sorts ’Kvirr’ betyder Konstvandring i Ranrike
(norra Bohuslän). Något som min webbredaktör kände till.
När jag kollade på länken han skickat blev jag imponerad av raden fina konstnärer som håller ’öppet hus’ under
påsken 2021. Se där, något positivt att se fram emot i dessa
coronatider.
Alla som är konstintresserade och har möjlighet att ta sig
till Bohuslän i påskhelgen 2021 har något trevligt att uppleva. Hoppas evenemanget inte blir inställt p.g.a. nya coronarestriktioner.
Gå in och läs på https://kvirr.se/

Saxat från Kvirrs webbsida:

R

anrike är ett gammalt namn. Ranrike finns inte längre som
geografi utan som poesi. Det hörde den tidiga medeltiden
till och redan när Snorre Sturlason skrev om det på 1200-talet hade det glidit in i sagornas värld. Det omfattade delar av
norra Bohuslän och kanske hade det aldrig exakta gränser.
Det var ungefär. Ranrike är ett av Sveriges konstnärstätaste
områden. Mitt i Ranrike ligger för övrigt Gerlesborgs konstskola och konstnärernas kollektivverkstad.
Kvirr bildades 1995 och den första konstvandringen ägde
rum 1996. Föreningen har ett 70-tal konstnärer och konsthantverkare som medlemmar. Varje år deltar närmare 50 av dem i
konstvandringen.
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