Försommar & värmebölja…
Till slut fick då Frankrike en ny premiärminister när Elisabeth Borne, tidigare arbets-och
socialminister, utnämndes i helgen. Och resten av regeringen presenterades igår för oss alla.
Nu startar arbetet…
Smittspridningen av Covid-19 har minskat till så låga nivåer att de få kvarvarande
restriktionerna försvinner ”peu à peu”. Sedan måndagen den 16 maj behöver vi inte längre
bära munskydd på allmänna kommunikationer. Det innebär även att munskyddskravet
slopas på flygningar till och från Frankrike. Dock behöver man fortfarande bära munskydd
vid besök på vårdanläggningar och äldreboenden.
Nimros vår- och sommarprogram rullar på och i veckan var det programenlig stadsvandring i
Moulin-à Vent i Perpignan. Men sedan är inget sig likt längre…
Avfallsanläggningen Sydetom 66, som vi skulle besökt den 26 maj, är under omorganisation
och tar inte emot besök just nu. Vi återkommer med besök där under hösten.

Den 26 maj kommer vi i stället fokusera på Maillol och besöka skulptören Aristide Maillols
hem i Banyuls och därefter provsmaka vin på den charmiga vingården Berta Maillol mitt i de
branta vinterrasserna. Inbjudan är utsänd och finns på bloggen. Dags att anmäla sig…
Nytt är att vi planerar att besöka ”Jardin des Capellans” i St Cyprien den 9 juni. Som enda
trädgård i Pyrénées-Orientales har trädgården har nyligen fått den nationella utmärkelsen
”Jardin remarquable”. Inbjudan kommer…

Det planerade besöket i början av juni på det nya spektakulära vineriet i Peralada
senareläggs, då bygget är försenat och anläggningen öppnar först i slutet av juni.
Nimros besök blir i stället den 30 juni. Vi kommer då vara bland de första att bli
guidade i den unika anläggningen och sedan provar Peraladas viner på plats.
Håll utkik efter inbjudan!

Detta gör att besöket på MUME i La Jonquera skjuts upp till senare tillfälle.
Efter synpunkter från medlemmarna flyttar vi också fram besöket i Albi till hösten,
då fler nordbor är här och det är mindre turister i Albi.
Gå gärna in på hemsidan www.nimros.eu och titta på det aktuella programmet.
Parallellt är höstens program under framtagande. Några aktiviteter är nu redan givna och vi
vågar lova att det blir en riktigt intressant Nimroshöst!
Först bjuder vi in till höstfest den 15 september. Reservera kvällen redan nu!

A bientôt !
Nimros Styrelse genom Lissie

