Nyhedsbrev
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Amager d. 29. januar 2021

Kære alle medlemmer i Amager Seniorklub
Ikke overraskende så blev de stramme corona-restriktioner forlænget – og det endda hele 3 uger ekstra…!!
Så altså ikke mulighed for at åbne for aktivitet før end
TIDLIGST MANDAG DEN 1.3. 2021.
Det kan synes ÆRGELIGT…… MEN det er også på sin egen måde TRYGT, at statsminister og politikere
fastholder forsigtighedsprincippet, og at de gør, hvad hun/de/vi kan for at sikre flest mulige liv.
På den måde har jeg fortsat et lille smil om munden.
Mange, mange tanker i mit hoved suser rundt til alle jer gode medlemmer.
Hvor er vi heldige, at vi har et netværk med nogle mennesker, som man bliver glad af at tænke på. Det er
vigtigt at mærke, at vi er nogen, som har sat nogle ”gode mærker” hos hinanden. Og nej…… det er
selvfølgeligt rigtigt, at vi ikke alle sammen kender hinanden. Men ALLE SKAL KUNNE FØLE SIG SYNLIGE
OG VÆRDSATTE!!
Derfor gør vi også noget for jævnligt at sende NYHEDSBREV UD – og i bestyrelsen ønsker vi meget gerne
at RINGE til de af jer, som bare vil synes det vil være OPLIVENDE at tale med én af os.
Hvis du gerne vil ringes op, så giv lige mig et kald på tlf. 21482503. Så vil jeg sørge for at én af os i
bestyrelsen fremover ringer mindst én gang om ugen – og vi hjælper jo også gerne, hvis der er noget, som
synes uoverkommeligt at klare for enkelte af jer.
Derudover er jeg TAKNEMMELIG for:
• at der ikke har været nogle voldsomme corona-forløb blandt vore medlemmer(så vidt jeg er
orienteret)
• at jeg/vi møder meget venlighed og taknemmelighed over at vi er synlige – og husker jer
• at jeg fortsat kan sige PÅ GLÆDELIGT GENSYN i ”nærmeste” fremtid. I kan være sikre på, at
bestyrelsen og jeg fortsat vil gøre meget for at have aktiviteter og samværs-muligheder klar, lige så
snart vi får mulighed for at åbne – i større eller mindre omfang.
De allerbedste ønsker for jer alle – og på glædeligt genhør/gensyn.
På bestyrelsens og Hanne Grevys vegne
Birthe Kofoed.
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