
Juhuu - nu må vi…. 

Vi gør klar til at åbne hele huset, undtagen sang og gymnastikhold indendørs! 

Vi kan henholde os til nedenstående datoer for udvidelse af antal i de enkelte lokaler. 

Forsamlingsrestriktioner: 

Indendørs med coronapas: 

21.4.Max 10 personer 

6.5. max 25 personer 

21.5 max 50 personer 

11.6. 100 personer 

1.8. Ingen begrænsning 

  

Udendørs: behøver ikke coronapas 

21.4 50 personer 

6.5. 75 personer 

21.5. 100 personer 

11.6. Ingen begrænsning 

Udendørs: 

Motionen åbner udendørs, indendørs må vi desværre kun for personer på 70+ med krav 
om coronapas og max 10 personer 

Derfor starter linedance udendørs ved teltet tirsdag den 4. maj. 

Der er stadig gymnastik på Præstens Plæne tirsdag og torsdag kl. 10.00 alle er 
velkomne 

Vil du spille krocket? Dette foregår også på Præstens Plæne men vi mangler lige et par 
stykker, vi tænker at starte op til august – men er der nok tilmeldinger inden, kan det starte 
før. 



Jazz i teltet: på fredag den 23. april spiller Swingtetten igen i teltet kl. 10-12 – vil du høre 
på, stiller vi lidt stole frem på gårdspladsen, og byder på en kop kaffe. Du er velkommen. 

Teltet er stadig åbent for kaffemik hver formiddag mellem 10 og 12, kig forbi og få en 
sludder. 

  

Indendørs: 

Øvrige aktiviteter må starte fra i dag, onsdag efter aftale med Holdlederen og efter 
gældende retningslinjerne. 

Husk at give en melding til Centret, så vi kan reservere lokale. 

  

Systuen åbner op for sy-hold den 25. maj, efter pinse, med samme retningslinjer som i 
efteråret. 

Mandag- tirsdag-onsdag formiddag eller eftermiddag, meld gerne tilbage hvis du vil med. 

  

Retningslinjerne er fortsat hold afstand. Brug mundbind når du går i huset, sprit hænder 
og berøringsflader. 

Vis coronapas enten med vaccination - en negativ test der er max 72 timer gammel eller 
du har haft Corona inden for de seneste 2-12 uger. 

Bliv hjemme hvis du er sløj. 

Der vil sikkert være en del uafklarede spørgsmål, dem må vi klare hen ad vejen 

  

På glædelig gensyn - vi glæder os til at se dig 

Stine, Pia og Lis 

 


