
 
 

NYHEDSBREV  november 2020 
 

Formanden og bestyrelsen: 

 

Det er en svær tid, vi må gennem. Ingen sociale arrangementer og kun få 

medlemmer på værkstedet af gangen. Det er ikke sjovt. 

 

Julearrangementerne er aflyste, fredag hyggen er suspenderet og … ØV. 

Vi har for en sikkerheds skyld booket andre lokaler til vores årlige 

generalforsamling. Som det ser ud lige nu, spreder vira sig til alle lag i 

samfundet, selv til folketinget. 

 

Der er indkøbt/opsat papir håndklæde dispensere. Brug dem med omtanke. 

Stofhåndklæder må ikke fremover bruges på værkstedet ( kun som pudseklude). 

 

Sidste nyt fra Center for Kultur og Fritid 
 

Vestegnskommunerne ( herunder Ishøj ) ligger i top hvad angå det aktuelle 

smitte tal.  

 

Efter et møde på Ishøj Rådhus den 2. november, hvor Sundhedsministeren, 

Sundhedsstyrelsen og Vestegnsborgmestre var tilstede, er der udsendt nye regler 

og rammer for det frivillige foreningsliv. 

 

Vi, bestyrelsen for seniorværkstedet, ser med stor alvor på den seneste 

udmelding. 

 

Det er vigtigt at alle medlemmer tager ansvar : 

 

 Rydder op ( ikke kun efter en selv) 

 Er med til at holde rent ( i alle værkstedsområder) 

 Lufter ud så godt som muligt dagligt 

 Er med til at renholde toiletterne dagligt 

 Fylde og tømme opvaskemaskine dagligt 

 Undlad venligst madarrangementer 

 Tøm skraldespandene ( i hele værkstedet ) når HUSET forlades 

 

Ishøj Seniorværksted har ikke ansat rengøringsfolk/firma til at tage sig af dette.  

 



 

 

 

 Hold afstand 

 Nys/host i ærmet 

 Bær mundbind når du bevæger dig i værkstedet. 

 Hyppig håndvask og brug af håndsprit/gel 

 Max antal personer i hele værkstedet 

 Føler du dig sløj eller er du syg, bliv væk fra værkstedet 

 Få gerne taget en ny coronatest 

  

NB: 

Det er bydende nødvendigt at der sprittes af. Det gælder borde, stole, store og 

små værktøjer, dørhåndtag m.m. efter daglig brug.. 

 

For en god ordens skyld: 

De regler og rammer, der er beskrevet i NYHEDSBREVET af 26. oktober 2020, 

gælder stadig. 

 

Det er derfor vigtigt,  at vi alle er ansvarlige og hjælper hinanden. Vi kan, 

forhåbentlig ikke, blive pålagt nye restriktioner. 

 

 

Har du spørgsmål kan du ringe: 

Erik Schlichting : +45 40259925 

Boje                     : +45 23463556 

Vi er ikke at træffe på værkstedet før mandag den 9. nov.. 

  

 

Med venlig hilsen 

BOJE 

 

 

 

 
 
 
 

 


