
Følgende Mette Frederiksens udmeldinger i går ønsker bestyrelsen, forsøgsvis at holde 
flest mulige aktiviteter igang ...

Formanden har derfor i formiddag haft kontakt til Sundhedsstyrelsens hotline for, at være sikker på hvilke 
muligheder foreningen har …

OBS! OBS! 
Reglen om max. 10 deltagere vil være gældende - lige som der skal bæres mundbind i lokalet, når man ikke 
sidder ned - bemærk venligst også opslaget ved kaffemaskinen - Tak!

I princippet må „man“ gerne være flere, men alle skal så sidde med ansigterne i samme retning med 2 meters 
afstand - hvilket ikke vil give megen mening ved foreningens sociale aktiviteter. 

Læsekredsene og Keglebillard kan fortsætte uden videre - dog forsøges billardspillerne mandag eftermiddag 
flyttet til et andet tidspunkt - for at give plads til 4 flere deltagere i Drys Ind og Hyg.

Drys Ind og Hyg, kan dermed også fortsætte, men må lukke døren, når 10 deltagere er ankommet. 
Billardspillerne mandag eftermiddag har vist fleksiblitet og kontaktes snarest muligt af kontorius for, at finde 
et alternativ spilletidspunkt.

Tirsdagspensionisterne er orienteret om, at aktiviteten kan fortsætte under forudsætning af, at Forsam-
lingsforbuddet på 10 personer overholdes - tilbagemelding til kontorius snarest muligt om beslutning - evt. 
halvdelen hver anden gang? 

For FovrfeldKoret vil det være urealistisk, kun at lade 10 sangere mødes til øvedagene - de kommende 4 uger 
forventes koret derfor ikke at øve.

Krolferne kan evt. spille10 på hver bane, men kan ikke mødes til kaffe i lokalet bagefter - evt. stående kaffe 
udendørs? Der er jo kun én spilledag tilbage - nemlig på tirsdag. 

FredagsKomSammen / Indendørs Krolf på centertorvet kan evt. godt lade sig gøre, men med kun 10 delt-
agere, anses det umiddelbart for, at være irrelevant de kommende 4 uger. 

Gang i Gakkelakkerne vil kunne gennemføre - på betingelse af, at deltagerne sendes afsted i grupper af max. 
10 personer med 5 minutters interval. Grupperne må ikke være i kontakt med hinanden indbyrdes, og må 
heller ikke stå i samlet flok, inden afgang. 
Det vil desværre ej heller være muligt, at mødes til kaffe efterfølgende.
Grupperne vil få udstukket en kendt rute, som de selv skal gå, en let forfriskning at nyde undervejs udleveres 
ved start, og Kirsten vil være i lokalet til alle grupperne er kommet tilbage - der opkræves ikke deltagergebyr! 

Fakta-Kurven om assistance for indkøb og levering af dagligvarer påtænkes genoptaget snarest muligt. 
Kontorius er igang med, at kontakte mulige samarbejdspartnere for frivillige til det praktiske.

Frokost for Kvinder og Frokost for Mænd afventer selvsagt en markant lettelse af Forsamlingsforbuddet. 

Kontorius vil være behjælpelig med evt. oprettelse af digitale møde- /samtalegrupper, lige som oprettelse af 
telefonkæder og lign. kan være med til, at mindske medlemmernes isolation og dermed forebygge ensomhed 
og tristhed.

Foreningens telefon 2186 9612 vil fra på mandag være åben dagligt kl. 10-16 alle dage, lige som åbningstiden i 
foreningslokalet de kommende 4 uger vil være udvidet med onsdage kl. 10-14.
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CoronaInformation fra bestyrelsen Esbjerg, den 24. oktober 2020
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Kontortider - fra mandag, den 26. oktober:
   Tirsdage kl. 10-14
   Onsdage kl. 10-14
   Torsdage kl. 14-17
- alle er naturligvis fortsat meget velkomne til en kop kaffe og en snak.

Bestyrelsen håber stærkt, at Forsamlingsforbuddet vil blive løftet igen senest den 23. november.

I mellemtiden opfordres medlemmerne til, at følge med på foreningens Facebookside: Træfpunkt Sædding og 
under Nyheder på hjemmesiden www.sædding.nu

Karen Maria Larsen
formand

P.S: P.S: 
HUSK i øvrigt at stille urene - OG evt. den automatiske P-Skive en time tilbage til vintertid i nat kl. 3!
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