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Efterårsprogram 2020 - Aflyst 
 

Kære Seniorer 
 

Mange af jer har sikkert allerede kikket forgæves i postkassen/mailboksen efter efterårsprogrammet. 

Vi, bestyrelsen har vores udfordringer med at finde egnede lokaler, idet Stengård Kirke endnu ikke kan 

bekræfte om vi kan leje Multisalen i efteråret – vi håber at Corona opfører sig ordentligt og Kirken 

beslutter, at vi får lov at vende tilbage i foråret. 

Set i lyset af det nye opsving af Corona, har vi - en enig bestyrelse - valgt at aflyse hele efterårsprogrammet, 

af hensyn til jer og os selv. Vi håber selvfølgelig på jeres forståelse. 

På grund af alle aflysningerne, har vi også besluttet, at stille forslag på generalforsamlingen om,  

at gøre 2021 kontingentfrit for nuværende medlemmer. 

Bestyrelsen har aftalt et bestyrelsesmøde i oktober, hvor vi forhåbentlig har afklaring med Stengård Kirke 

og nye opdateringer omkring Corona, så vi kan arbejde videre med et forhåbentligt godt forårsprogram der 

jo også indeholder en generalforsamling. 

Ikke nok med at vi skal have en afklaring på lokale, så skal vi jo også gerne have fundet en ny formand og en 

erstatning for Susanne Hvidsten, der efter eget ønske forlader bestyrelsen ved generalforsamlingen. 

Har du nogen ideer til emner til bestyrelsen, så tip os gerne på mail til Poul Erik Fach-Pedersen, 

pefachpedersen@mail.com  

Har du selv lyst til at indgå som bestyrelsesmedlem, er du selvfølgelig også velkommen til at melde dig. 

I begge tilfælde er du velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen og få en snak om arbejdet. 

Sidst men ikke mindst, det kan jo være vi får brug for et nyt sted til vores klubmøder, så er du bekendt med 

et godt lokale, der kan rumme op til 90 personer og gerne har AV udstyr samt mulighed for adgang til stor 

kaffemaskine, må du meget gerne kontakte Poul Erik på pefachpedersen@mail.com eller mobil 4058 1492. 

Bestyrelsen ønsker jer hermed et forhåbentligt godt og Corona frit efterår. 

Poul Erik Fach-Pedersen - Susanne Hvidsten 
Per Laursen - Ole Huusfelt - Lisbeth Petersen - Brita Caspersson 
 
 
PS. Cirkusrevyen til foråret 2021 (pt. kendt dato onsdag den 15. maj) har vi selvfølgelig ikke aflyst, der følger 

vi det Cirkusrevyen og myndighederne anviser og som Poul Erik tidligere har skrevet til deltagerne vil 

billetterne blive udleveret/afsendt, når vi har overblik over situationen.  

Skulle nogen af jer være forhindret, har vi to på venteliste. 
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