
Kære alle medlemmer, som deltager på Årsmødet i næste weekend den 8. – 9. maj 2021 
 
Så er det snart tiden til vores hyggelige weekend og vi glæder os så meget til at ses.  
 
Vi har lavet et ”let” program, så vi bedre kan passe på hinanden. I forbindelse med fællesskabet i denne 
weekend er det naturligvis et krav at have en negativ Coronatest med (se nedenfor).  
Når du er blevet testet vil vi kærligt opfordre til at tænke over og begrænse samvær med andre end din 
normale boble!! – På den måde kan vi mødes i tryghed og have en dejlig og afslappende weekend 
sammen. 
 
Program lørdag:  
 
Indkvartering og rundstykker fra kl. 9.30 
 
Årsmøde kl. 10.00 – 12.00  
 
Frokost kl. 12.00 – når vi er mætte ☺ 
 
Eftermiddag:  ”Walk and talk, and talk” – husk varmt tøj. Herefter skal vi spille, f.eks. Kongespil – eller 
måske har du et spil med, vi skal prøve! Bålhygge kan også være en mulighed. Derudover vil vi mødes til 
erfaringsudveksling opdelt efter ”aldersgrupper”. 
 
Aftensmad kl. 18.30  
 
Lørdag aften: Hygge med 1 mtrs afstand og håndsprit!  
 
Søndag efter morgenmad: Farvel og tak for en god weekend ☺ 
 
Vi bliver 25 personer fra hele landet, der mødes, så HUSK!: 
 
Du skal have bevis på en negativ CORONA test, for at komme ind på vandrerhjemmet. 
Den skal gælde helt frem til søndag formiddag. Se info nedenfor! 
 
På vandrerhjemmet skal man naturligvis følge de gældende CORONA restriktioner.  
Dvs du skal holde 1 mtrs. Afstand, ofte bruge håndsprit og ikke møde op, hvis du har CORONA symptomer: 
Feber, let forkølelse eller hoste. 
 
Det er et Krav at du stiller med en til negativ TEST: 
PCR test 
Hvis du tager en PCR test bør det være torsdag eftermiddag (så kan du nå at få svar inden lørdag) og den 
holder indtil du tager hjem søndag formiddag ialt 72 timer. OBS: Det er fra det tidspunkt du får taget 
testen, at de 72 timer gælder fra! 
 
KVIK test:  
Du kan tage en KVIK test fredag eller lørdag morgen og den vil så vare 72 timer frem. 
 
Eller du er færdigvaccineret.  
 
Vi glæder os til skønt samvær med masser af godt humør og en god del håndsprit ☺ 
 
De bedste hilsner 
Fra Bestyrelsen  


