
 
 

 

 

 

Endelig !! 

 

Så genåbner ISHØJ SENIORVÆRKSTED 

Torsdag den 11. juni 2020  kl. 12.00 

 
 

I løbet af weekenden  6.- 7. juni  2020 har folketingets partier i enighed sat 3. 

fase af genåbningen af Danmark i værk. Dette betyder, at foreninger med 

indendørs aktivitet kan åbne. Den type af forening er netop os. Åbning kan kun 

ske under hensyn til nærmere retningslinjer.  

 

 

Generelle retningslinjer: 

 

 Max  50 pers.  på  værkstedet. ( på samme tid, set henover dagen) 

 Hold afstand gerne mere end  1 mtr. 

 Hils på afstand 

 Host og nys i ærmet 

 Er du bare lidt sløj, bliv hjemme 

 Hygiejne  (vask ofte hænder) 

 Afsprit  ofte 

 I lukkede lokaler  2 kvm. pro pers. 

 Overhold de retningslinjer som beskrives af BESTYRELSEN 

 Udvis agtpågivenhed, tag ansvar 

 

 

 

 
 

 

 

Nyhedsbrev juni 2020 



Det skal ingen hemmelighed være, at bestyrelsen har savnet alle 

medlemmer og dermed det fantastiske liv, der er på værkstedet. 

3 måneder blev det til pyh ha. Nu må vi i gang på de enkelte 

værksteder. For at værkstedet, i den kommende tid, kan komme til at 

fungere optimalt, er der nogle spilleregler/rettesnore der skal 

efterleves. 

 
 

IT og Filmværkstedet: 

Her kan der kun arbejde 2 personer ad gangen. Aftal nærmere med tovholderen 

(Boje) 

 

Caféen: 

Her er der max plads til 16 personer. Overskydende stole er kørt væk. Det 

burde ikke give problemer for strikkeholdet, smykkeholdet, perleholdet og 

cykelholdet. 

 

FredagsCaféen: 

Vi fastholder fredagshyggen kl. 12.00.  Er der flere end 16 deltagende personer, 

må man, efter aftale, bruge andre områder i værkstedet. 

 

Glasværkstedet: 

Glasværkstedet har rigtig mange brugere og det kræver derfor planlægning. 

Tovholder Hanne Axelsen har udarbejdet en ugeplan for fremmøde af 

glasfolket. Denne plan skal overholdes. Selv om ugen har 7 dage og dermed 

mange åbningstimer, kan der blive trængsel. 

 

 

Cykelværkstedet: 

Der kan kun arbejde 2 - 3 personer i området ad gangen. Cyklisterne må ikke 

fremover bruge cykelværkstedet som parkeringsplads. Cyklerne kan stilles i 

cykelskuret eller lige udenfor. Kun cykler under reparation må være i 

værkstedet. 

 

Jern og metal, samt snedkerværkstedet: 

Hold afstand. Vær kun få ad gangen planlæg indbyrdes. Brug alle ugens 7 dage. 

 

 
 



Det var en lang smøre. Bestyrelsen håber og tror, at alle såvel 

medlemmer som gæster, efterlever de retningslinjer, der her er 

præciseret. Pas på hinanden. 

 

Sommeren står for døren. For manges vedkommende bliver det 

sikkert under hjemlige himmelstrøg 

 

Vi glæder os til at komme i gang. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

 

BOJE 
 

 
 


