Nyhedsbrev
Genåbning udskudt
Amager d. 15. januar 2021
Kære alle medlemmer i Amager Seniorklub
Så kom den kedelige besked – ikke uventet – men dog ikke specielt ønsket:

Vi får nu tidligst lov at åbne klubberne mandag den 8.2.
– og det er TIDLIGST!
Vi holder jer selvfølgeligt orienteret, så I kan få det at vide, lige så snart vi får mulighed for
at samles mere end 5 – sandsynligvis 8 - 10 i hvert afgrænsede rum.
I bestyrelsen har vi aftalt, at vi gerne vil gøre en indsats for at holde en ugentlig kontakt
med jer – i hvert fald de af jer som ønsker kontakten.
Mange af jer modtager dette nyhedsbrev, og der så vi gerne, at endnu flere vil give os
jeres mail-adresse, så vi kan sende denne form for direkte besked. Kontakt mig, Birthe
Kofoed, på telefon 21482503, hvis I vil have tilsendt nyhedsbrevet, som I nok hører andre
får…..
Du kan også bestille det via klubbens hjemmeside –
https://amagerseniorklub.dk/nyhedsbrev.html
De/I øvrige medlemmer, her drejer det sig om ca 30 medlemmer, har vi kun
telefonnummer på, så her ringer vi fra bestyrelsen rundt – og med glæde…fortsætter vi at
ringe… til de som ønsker at høre fra os.
Vi har jo erfaret, at mange af os oplever denne pandemi-situation, som krævende, fordi vi
oplever ”alene-tiden” som periodevist overvældende.
Mange af os opdager også, hvor vigtigt det er i vores hverdag at have nogle
”jævnaldrende livsmodne” mennesker at tale med. Nogle som pga deres egne
livserfaringer altid ved, hvad vi mener, når vi taler om lidt mere sårbare oplevelser.
Vi ønsker jer alt det bedste – og håber at I fortsat vil passe godt på jer selv.
Tålmodighed, tålmodighed, tålmodig ….var det centrale ord fra Søren Brostrøm….så lad
os sammen tage det til os…. Tålmodighed, tålmodighed, tålmodig….og på genhør i næste
uge.
På bestyrelsens vegne – et fortsat forlænget GODT NYTÅR!!
Hanne Grevy og Birthe Kofoed
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