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Kære medlemmer
Jule-nyhedsbrev til medlemmer i Amager Seniorklub – 13.12.2020
Kære alle.
Efter en drøj start på december, hvad angår risiko for corona-virussen, så vil vi bare
officielt meddele det, som I alle har erkendt eller fået at vide, at AMAGER SENIORKLUB
FORTSAT HOLDER HELT LUKKET indtil 4.januar. (så må vi se hvordan smittetrykket er
til den tid…)
Til den tid håber vi, at I alle er kommet godt igennem den mere utraditionelle ”alene-jul”!
I den nuværende situation er det den mest rigtige måde at komme igennem julen på.
Det bliver så første gang, at vi ikke i Amager Seniorklub kan og må mødes omkring
julemiddag, sang og hygge – ej heller omkring Nytårstaffel og nytårsskål. Trist – og mange
minder om gode oplevelser vil i stedet skulle fylde vore tanker.
Herfra skal lyde et meget velment og hjertevarmt ønske om, at I må få en GOD
JUL 🎄🎄🎄og LYKKEBRINGENDE NYTÅR 💥💥💥– alle sammen. Vi glæder os vist
alle til igen, ved fysisk fremmøde, at kunne blive en aktiv del af Amager Seniorklubs gode
fællesskab.
Pas godt på jer selv og hinanden – og på glædeligt gensyn.
Hjertevarme og gode julehilsner – i en helt speciel tid.
På vegne af hele bestyrelsen – Birthe Kofoed

De medlemmer som har tilmeldt sig og betalt for julemiddag henholdsvis den 17.12. og
22.12. vil få tilbudt at komme og hente dagens julemad, tilberedt af ”ikke sårbare” unge
mennesker, og udleveret portionsrettet i bærepose, lige til at bære hjem – eller ind til
naboen til ”fællesspisning”.
Maden tilberedes alene til torsdag den 17.12.2020. Og udleveres med indgang gennem
bagdør og udgang igennem havedør. MEN vær OBS på at det er forskellige tidspunkter,
hvor I, af hensyn til de sundhedsfaglige retningslinier, må komme.
Der vil blive ringet rundt til jer – med spørgsmål om hvorvidt I ønsker at få ”Amager
Seniorklubs julemiddag” udleveret på den måde – eller om I hellere vil have pengene retur
i det nye år.
Måske kan I finde sammen i en lille gruppe – og spise sammen hjemme hos én af jer??
De involverede bedes afvente telefonopkald fra Birthe Kofoeds telefon 21482503 – eller
evt ringe tilbage i løbet af mandagen på samme nummer. Det vil være forskellige
tidspunkter de enkelte må komme!
Gode madhilsner fra de unge i køkkenet: Thea, Freja og Otto –
Og fra bestyrelsen, Hanne Grevy og Birthe Kofoed ❤️❤️❤️
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