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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Inne i december och ljus i våra hem man tackar och bockar för detta. 
 
Julgransförsäljningen igång och det känns underbart och nu drygt 3 veckor till julafton. 
 
Fick snabbt mail från Iza, Elin och också Jenny med samma text. Staffan även Damtruppen är med i 
uppdraget att hugga gran, rätt ska vara rätt så nu vet ni alla detta och Dam hugger gran även den 12 
december.  
 
Utan att vara delaktig runt Julgransförsäljningen tror undertecknad att här finns alla med och hjälper till 
d v s lag  ledare andra funktionärer för att dra detta stora uppdrag i hamn. 
 
Johnny Jönsson  även kallad Johnny grus från styrelsen den som är huvudansvarig för allt kring 
gran haha. 
 
Frågade honom naturligtvis om söndagens försäljning? 
Svar från Johnny ställ frågan till Nils-Åke som sitter inne med alla siffor och Nils-Åke svarar betydligt 
bättre start detta år än förra året. 
 
Ska skrivas med en gång första helgen liten försäljning som stegras  för varje helg. 
 
Förra året försäljning 1-2 december och i år 29 november och försäljningen denna söndag 300 procent 
bättre än de 2 dagarna förra året. 
 
Tänker försöka få lite info efter varje helg hur vi ligger till jämfört med förra årets försäljning.  
Räkna dock inte med några siffror då det är lite av hemligstämplat haha. 
 
Med andra ord en jättebra start. 
Undertecknad funderar varför? 
 
I detta Corona år vill folk göra fint i hemmen med julstämning än tidigare än andra år? 
 
Fler kommer att köpa gran i år när fler få fira jul ensamma eller i mindre sällskap än tidigare år. 
 
Hoppas på det sistnämnda med fler granar som säljs, sett från ett VAIF perspektiv! 
 
Mycket märkliga saker som händer detta år.  
TV 4 måndagsmorgon i nyheterna och alla ljusslingor slut i Sverige. 
 
Prylar typ tomtar med mera snart slut i butikerna. 
 
Hur mår folk i denna andra våg av pandemin? 
 
Svar tyvärr betydligt fler i denna andra våg än i våras som mår dåligt och depressioner, ångest och 
annat "mög" ökat frekvent. 
 
Har ju varit väldigt öppen i dessa veckobrev om min egen ohälsa (mått bra i 4 till 5 år dock) med 
depressioner o ångest och går i terapi  betydligt oftare nu än på många år. 
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Min läkare berättade för en tid sedan att hela Psykiatrin är i det närmsta helt i fritt fall och nu en kö till ett 
första besök på ca 6 månader i Region Skåne. 
Fruktansvärt för en person som mår så dåligt. 
 
Fotboll. 
Ja precis som de senaste veckorna ingen träning för födda 04 och äldre och blir  ingen träning i år och 
tyvärr så att vi ej vet när träning tillåts 2021? 
 
Usch så trist! 
 
"Frimånaden" nått halvvägs och vi har nu kommit till den 1 december och övergångar har ökat de 
senaste dagarna och så här långt alla på Damsidan nästan.  
 
5 in och 4 ut så här långt.  
In. 
Alexandra Dagner. Vollsjö AIF. 
Frida Saltin. Comeback. 
Ida Nilsson. Sjöbo IF. 
Josefine Isberg. Janstorps AIF. 
Martina Nilsson. Sjöbo IF. 
 
Ut. 
Camilla Barkblad. Vollsjö AIF. 
Linn Oberlies. Vollsjö AIF. 
Martina Nilsson. Vollsjö AIF. 
Stina Nilsson. Vollsjö AIF. 
Inga åldrar på Damsidan det ska man hålla sig borta från haha.  
 
Veberöds AIF tackar alla de 4 tjejerna som nu återvänder till Vollsjö AIF efter en säsong i Veberöds AIF 
och ska nu försöka starta upp ett nytt Damlag i Vollsjö 2021. 
 
Årets första övergång på Herr. 
In. 
André Andersson. Rydsgårds AIF.  
22 år och mittfältare. 
 
Ja då hörs vi igen på fredag eller kanske efter helgen och förhoppningar om en bra försäljningshelg av 
gran. 
 
Hälsar Staffan 
  
PS! För att känna mig ung på nytt följer undertecknad årets Julkalender med start i morse haha. 
 
 
 
 


