
30-03-2020 

SIB Nyhedsbrev: 
Kære alle SIB´ere. 

Vi befinder os desværre i en helt ny situation og ved ikke hvornår vi kan starte Samlingspunktet op 

igen, men vi håber på et mirakel der gør, at vi inden længe atter kan mødes og hygge os sammen 

igen.  

Det har været nødvendigt for os at lave om på en masse arrangementer/bookinger i forhold til 

vores gamle og kommende program, men vi bestræber os på at få det hele udsat, så vi ikke går 

glip at noget;-)  

Vores generalforsamling, som skulle foregå d. 23 april, vil blive udsat - nærmere info følger. 

VIGTIGT: Da vi jo er en forening, er det vigtigt, at der fortsat betales kontingent (april-juni på konto 

5321 0249564), for at vi kan fortsætte vores dejlige Samlingspunkt. MEN i stedet for at holde 

sommerlukket i de obligatoriske 3 ½ uge, vil vi kun holde lukket i 2 uger. Vi har i samarbejde med 

Jack, fra Husets biograf, fået lov til at holde åbent 2 onsdage ekstra om måneden i en periode. Og 

det er vi rigtigt glade for. 

Det er vanskeligt for os at få lavet en masse aftaler i forbindelse med ture/arrangementer til vores 

kommende aktivitetsprogram, både i forhold til at vi ikke ved hvornår vi åbner igen og i forhold til 

arrangørens situation. Vi arbejder på det og I vil selvfølgelig modtage nærmere info, når vi ved 

mere.  

Vi følger Mette Frederiksens/Sundhedsstyrelsens retningslinjer når vi skal åbne igen. 

Vi håber på, at I alle sammen har det godt og er friske. I er altid velkommende til at ringe til mig 

(Josephine), hvis I har brug for hjælp eller har brug for at sludre. Jeg har min telefon lukket i 

påsken d. 9 - 13 april, men I er altid velkommen til at indtale en besked. 

Pas godt på jer selv. 

Masser af knus og kram fra  

Helle og Josephine 

 


