
Nye corona-restriktioner 

De nye restriktioner pr. 10. decem-

ber 2021 bevirker, at man skal bære 

mundbind/visir, når man bevæger 

sig rundt i cafeen (dog ikke når man 

sidder ned). Endvidere skal alle over 

18 år kunne fremvise gyldigt corona-pas.  

Hvis du er testet positiv for corona, skal du straks 

meddele dette til Torben Andersen på 

tman@godmail.dk. 

Juleturnering og -frokost den 3. december 

Den stigende corona-smitte gjorde desværre, at 

flere medlemmer følte sig 

utrygge og meldte fra til både 

turnering og frokost. Men  

juleturneringen blev gennem-

ført, trods en del udfordringer 

med mange afbud i sidste øje-

blik. Af de 40 spillere, 

der stillede op, vandt 

Flemming Petersen og 

Bjarne Strands. Anden-

pladsen gik til Tonny 

Jensen og Niels Olsen. 

Stort til lykke til alle fire! 

Julefrokosten blevet afholdt med 50 deltagere og 

efter forskrifterne med  

forevisning af corona-

pas. Alt forløb godt, 

og ”der var vidunderlig 

mad, gode sange, fine 

indslag og en fanta-

stisk stemning”, som en 

af deltagerne udtaler.  

Se Billeder fra dagen. 

Træning i forbindelse med jul og nytår 

Der er almindelig træning 23., 27., 28., 29., og 

30. december, dog ikke for kl. 12-14-spillere den 

28. og 29. december. Disse spillere er velkommen 

til at spille kl. 10-12 en af de andre dage.  

OBS: Hallen lukket den 24., 25., 26. og 31. decem-

ber 2021 samt 1. januar 2022. Første træning i 

det nye år er mandag den 3. januar. 

Hjerteredderkursus 

Som tidligere nævnt har 60+ Udval-

get igangsat 6 hjerteredderkurser, 

som vil foregå i vores café i januar 

2022 (uge 3+4). Se link til Hjerteredder kurserne, 

og hvordan du tilmelder dig. 

Medlemsmøde 

Det årlige medlemsmøde for alle 60+’ere genop-

tages, efter vi sidste år måtte aflyse på grund af 

covid-19. Mødet afholdes i FBK’s café tirsdag, 

den 8. februar 2022, kl. 9-10. Indkaldelse udsen-

des særskilt. 

 

Nu er det jul igen 

 

 

 

 

 

 

 

Mange julehilsner fra 60+ Udvalget   

 December 2021 

Kontakt: Torben Andersen: tman@godmail.dk 

Hjertelig tak for den 

flotte opmærksomhed, 

vi fik af julefrokost- 

deltagerne 3/12. 

KH Alice og 

Torben 

 

mailto:tman@godmail.dk
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