Nyhedsbrev
Opdatering corona
Amager d. 9. november 2020
Kære medlemmer
Igen er der blevet strammet op ift vore muligheder for samvær efter undhedsforvaltningens
fortolkning af de sundhedsfaglige retningslinier.
Det betyder, at vi fra mandag den 9.11., arbejder ud fra, at der på samme tid:
• må være samlet 8 faste deltagere i salen/ Sylfiden (+ 2 værter som kan komme og
gå)
• må være 8 faste deltagere i Det Nye Pandora (+ 1 vært som kan komme og gå)
• må være 5 aktive i Motionscentret (+ 1 vært som kan komme og gå)
• må være 9 siddende i Meditationsrummet/ eller 6 billardspillere + en mulig vært
• må være 4 i ”Gamle Pandora/kafferummet”
Det er blevet lidt strammere – og måske løsnes det senere – men lige nu er det sådan
retningslinjerne er.
Det er uhyre vigtigt, at alle fremmødte respekterer ”runnere/værter”’s anvisninger, og at vi
på den måde sammen – fortsat bevarer den gode stemning. F.eks. kan det blive
nødvendigt at flytte kaffegrupper ned i Det Nye Pandora, fordi andre aktive også skal
kunne være i Sylfiden.
Men det betyder også, at der kan komme dage, hvor ganske få medlemmer/for sent
fremmødte oplever, at der faktisk ikke er plads til dem – inden for de givne retningslinjer.
I givet fald må I tage til takke med en gratis kop kaffe – og så desværre gå hjem igen. Det
er igen alene ”værterne” som giver besked om dette.
HELE TIDEN SKAL VI HUSKE, AT DET ER FOR VORES EGEN SIKKERHEDS SKYLD!
HUSK alle, når de er i bevægelse, bruger MUNDBIND i Amager Seniorklub.
Vi serverer fortsat mad til de mennesker, som HAR BESTILT I FORVEJEN. Maden
anrettes i køkkenet og serveres portionsanrettet - I DET LOKALE SOM DU HAR VÆRET
AKTIV I – og som er blevet luftet godt ud.
Vi fastholder ret til ”ændringer i menuplanen” så kokkene også har mulighed for at
fortsætte deres succes.
I Amager Seniorklub glæder bestyrelse sig over, at de/vi fortsat kan være med til at skabe
synlige og positive rammer om netværksskabende aktivitet.
På glædeligt gensyn
Pva bestyrelsen
Birthe Kofoed
Radisevej 2, st. th, 2300 København S - tlf. 32 58 90 14
www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

