Nyhedsbrev
Amager d. 1. november 2020
Kære alle medlemmer af Amager Seniorklub.
Så er de første dage gået i klubben - efter at der blev strammet ekstra op omkring vores
måde at måtte færdes på - for at forebygge yderligere smittespredning af coronavirussen.
Disse dage er foregået med megen forståelse fra jer medlemmers side, selvom vore
"værter" adskillige gange har måttet forklare jer opstramninger og få jer til at forstå at det
er irriterende ift tidligere handlemåder, MEN alternativet er at vi lukker klubben helt, og det
er der heldigvis ingen som synes er en god idé.
Det er blevet en ny måde at færdes på - og det er faktisk svært for os alle at
huske...(sagde jeg at mange af os er vane-mennesker??hm, hm) MEN det er en
nødvendighed, at vi lærer de nye måder at færdes på, ellers kan vi ikke fortsætte med at
nyde hinanden som et netværk.
Kravet er at vi max må være 10 personer i afgrænsede rum.
Det gør, at vi hele tiden har åbent til EDB- og kommende kreativt rum, åbent til billard og
meditation-rum, åbent til motionsrum, og åbent til Fussingsvej-siden af vores
storrum/Sylfiden. Selvom der også er begrænsinger i det.
Derudover er der yderligere begrænsning på, hvor mange vi må være pr kvadratmeter.
Når vi er i bevægelse, så skal der være 4 m2 pr person, men når vi sidder stille behøver
der kun at være 2 m2 pr person. Derfor er der varierende antal deltagere. Se opslag på
døre.
Bestyrelsen har besluttet, at vi alle skal bære mundbind, når vi er i bevægelse - primært af
hensyn til de øvrige i rummet. Det betyder, at hvis et af vore medlemmer ellers i offentligt
rum skulle være mellem dem, som ikke behøver at bære mundbind, så gælder det ikke i
klubben. Her SKAL bæres mundbind i bevægelse, og vedkommende må så desværre
finde andre aktiviteter, indtil der kommer mere styr på smitte-risikoen. Ærgeligt, men vigtigt
at hensynet til fællesskabet og de mange kommer i første række.
Det er mange ting at skulle overskue, og derfor må jeg igen, igen appellere til at I bakker
op om de bestyrelsesmedlemmer, som har tilbudt at være værter, og som derfor ind
imellem er nødt til at være over jer - og få flyttet nogle til andre rum - eller alternativt bed
folk om at gå ud i haven.
Der er kun IND-gang gennem vores almindelige hoveddør, mens al UD-gang foregår af
bagdør eller havedør. Simpelthen for at undgå at vi skal passere tæt på hinanden - med
deraf følgende smitterisiko.
På denne måde kan vi fortsætte aktivitet i klubben.
Vi fortsætter også med at tilbyde mad hver dag omkring kl 12. Dette foregår dog ved at
medlemmer skal sidde i de rum og de grupper, hvor de i forvejen er samlet. Maden vil
blive bragt derind hvor I sidder.
Der må jo ikke sidde faste grupper ude i "modtage-rummet" - fordi det er her, at nyankomne passerer.

Klik her, https://amagerseniorklub.dk/onewebmedia/201104-Menuplan-nov-dec-20.pdf ,og
se menuplan.
Vær meget OBS på at tilmelde jer i god tid - helst mindst to dage inden maden bliver
lavet.
MEN kom endelig og spis sammen - det er stadig af betydning for jeres oplevelse af at
være en vigtig del af vores netværk.
Vi ønsker det allerbedste for os alle - og glæder os over, at vi også kan få denne svære
situation til at fungere i en fair og "solidarisk" stemning.

På glædeligt gensyn - og pøj, pøj til os alle.
De allerbedste ønsker på bestyrelsens vegne
Birthe Kofoed
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