ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND
MEDLEMSBREV 8/2020 (21.12.2020)

HEJ DU, BÄSTA VÄN, SAMFUNDIST!
Detta besynnerliga år lider mot sitt slut, vilket märks inte minst denna kortaste dag på året. Mörker
och orosmoln har vi haft tillräckligt av, men nu börjar vi, tack och lov, snart se ljus i tunneln...
Det mesta har varit annorlunda år 2020. En stor del av det digra program i väl beprövade spår vi i
Samfundets styrelse hade planer för vid verksamhetsårets början har vi fått skrinlägga, skjuta på
framtiden. Vi får vara tacksamma för det lilla vi kunnat genomföra. Men tro inte styrelsen har legat
på latsidan för detta. Det har gällt att planera om, och omställningen gäller inte minst vår kursverksamhet. Vi har under ledning av vår aktiva kursnämndsordförande Marika tagit det stora digitala
språnget mycket snabbare än vad någon kunde förutspå. Tack för det! Och de digitala Tandläkardagarna var en succé också för Samfundets del, då Svante Twetman hade ett hundratal lyssnare
på sin svenskspråkiga föreläsning. Aldrig tidigare har väl så många följt vårt program på ’Dagarna’?
Som jag skrev i det förra medlemsbrevet ser våra planer för den närmaste framtiden ut såhär:
 årsmötet håller vi fredagen 12.2.2021 kl 17.00- ; de flesta blir sannolikt tvungna att delta
digitalt; FD Marianne Mustajoki håller årsmötesföredraget med temat ’Är språket viktigt i
vården?’
 ingen årsfest hålls i samband med årsmötet i februari 2021, tyvärr.
Samfundets kurser under vårsäsongen 2021 hålls som webinarer under kvällstid. Därom finns
separat detaljerad information av kursnämnden på våra egna hemsidor eller i Tandläkartidningen
nr 14/20, 11.12.2020 sid.6.
Här några tips på helgläsning med odontologisk anknytning:
- Carin Johanson var en av Samfundets grundande medlemmar. Nu finns några av hennes dagboksanteckningar från åren 1939-1940 publicerade på Hammaslääketieteen historian seura Auroras
facebook-sidor, se uppdateringarna 11.9. och 5.12.20. I vårt bibliotek på Tandem finns en skrift om
Carin Johanson, med ett avsnitt också på svenska, översatt av Ilse Stenholm. Om du vill låna
boken, kontakta vårt kansli!
- Stina Ekblad (f.1954), vår kända österbottniska skådespelare i Stockholm, avslöjar i sin nya
memoarbok ’Här brusar strömmen förbi’ (2020) varför hon aldrig lärde sig finska. Orsaken var
skoltandläkaren! Om du nu blev nyfiken, få tag på boken och slå upp den från s.123.
Med bästa jul- och nyårshälsningar,
Kaj Rönnberg, ordförande
e-mail: ordforande@osf.fi,
tel. 050 463 7830
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