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Kære ALLE
Hvor var det dejligt at se jer igen, da vi åbnede i går. Det var dejligt at se
den glæde, som var hos jer, over gensynet med hinanden og med
Lundebjerggård, på trods af de nye stramme regler.
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Kommunen var her i går, 1. september, og pga corona har vi yderligere
fået strammet reglerne, hvorfor vi de næste par dage endnu må ændre
på tingene, flere steder i huset.
Whistspillere og Canastaspillere er blevet bedt om at vente yderligere et
stykke tid med at starte, - men træningskøkkenet må bruges, hvis der
KUN er en person, som laver maden, - og så kan 3 andre hygge imens.
Vores rengøring er ikke i top, - men der skulle gerne gøres rent i hele
huset hver nat, siger Kommunen.
I Cafeen må I ikke flytte stolene rundt, - og der er INGEN selvbetjening.
Vi ER ALLE i RISIKOGRUPPEN, SÅ HUSK:
pas på hinanden Ingen kys og kram
Hold afstand
Vask hænderne ofte eller sprit hænderne af mange gange
Når du har spist/drukket kaffe skal du sørge for, at rydde op efter dig,
derefter skal du afspritte armlænet og bordet, hvor du har siddet.
Kommunen har udarbejdet en masse regler for Lundebjerggård, og
Centerrådet har fået besked på, at se efter at disse regler bliver
overholdt.
ALLE brugere/centervagter/køkkenpersonale har selv ansvaret for, at
tage stilling til, om vi/I tør komme her på Lundebjerggård, - eller vi/I
kommer igen senere. MEN Lundebjerggårds regler SKAL overholdes.

VI STARTER TAICHI OP ONSDAG D 9/9-2020 kl. 10-11 tilmelding hos
centervagten
Venlig Hilsen Centerådet

