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 VIGTIG INFORMATION

Lørdag 27. november - Juleafslutning
Her skal der ved indgangen vises coronapas.
Har man det ikke med, så kan man ikke komme
ind i Troelskærsalen.
Og vi kan desværre ikke bare sige: „Det går
nok - det er jo vores medlemmer„.
Har I det ikke med, så er I nødt til at køre hjem
og hente det.

HUSK i øvrigt at tilmelding til juleafslutningen slutter 17. november. 

 Søndag den 28. november - Julemotionstur

Kære alle medlemmer

Som I sikkert har set i dagspressen så er der lige nu så stor Corona-smitte i Danmark, at der igen er indført 
restriktioner.
Disse restriktioner har også betydning for vores arrangementer i den kommende tid.
Restriktioner er bl.a. at man skal vise coronapas (vaccination, test eller immunitet) ved besøg på cafèer og
restauranter samt i indendørs arrangementer, hvor der er mere end 200 deltagere.

Vi havde håbet, at der - som tidligere - var særlige regler for foreningsarrangementer, men sådan er det
ikke. Hvis vi har et arrangement, hvor der serveres mad/drikke betragtes vi som en cafè - og der skal vises
coronapas.

Det gælder så for:

Dette arrangement er for alle - dvs. at der kommer mange mennesker, som vi ikke kender.
Også her gælder det, at alle over 15 år skal vise coronapas ved døren - og kan blive afvist.
Bestyrelsen har derfor vedtaget at aflyse dette arrangement!
Dels fordi ikke kan vide, hvor mange der kommer i den nuværende situation, så det er svært
at købe ind - dels fordi det er ubehageligt at skulle afvise nogen ved døren - og endelig fordi
vi allerede har besluttet at vi fremover ikke skal have julemotion.  Vi har valgt at skære ned
på nogle af vores mange arrangementer fremover - og julemotion er èt af dem. 

Myndighedernes beslutning om coronapas gælder foreløbig indtil 10. december. Hvad der sker herefter ved
vi ikke på nuværende tidspunkt.

Vi har to arrangementer mere, som kan blive berørt af restriktionerne:

Vinterturen Kertinge Nor Rundt den 28. december

Nytårsmotion den 9. januar

Hvad der skal ske med disse to arrangementer vender vi tilbage til, når vi ved mere.

Fredag 3. december - bustur til Ribe og Schackenborg

Her skal der også vises coronapas ved de forskellige steder, som vi skal besøge.
Vi skal også en tur over grænsen, så husk at coronapas skal være “den internationale udgave”

Det skal også påregnes, at der skal bæres mundbind i Tyskland, når vi skal handle ved grænsen.


