Brev 6 Onsdag 17. juni

Kære Brodøser
Ja det blev da en streg i regningen, at vi skulle holde lukket så længe på syprojektet, men nu lysner
det lidt.
Der er skrevet retningslinjer ud for, hvordan vi må færdes i lokalet. De følger med dette brev, så
læs dem grundigt.
Vi holder os til de samme regler, som gælder for håndarbejdslokaler, så håndvask og afspritning
jævnligt og sy-rammerne i ”karantæne”. Det betyder at sakse og nåle skal sprittes af både før og
efter og rammen skal være i karantæne i 3 døgn.
Vi må kun være 5 personer i lokalet af gangen og kun én ved hver sy-ramme pr. dag, så derfor skal
I bestille tid på kirkekontoret i åbningstiden og fortælle Doris, hvornår I vil komme og sy. Der må
kun sys mandag og torsdag, og når en person har sidder ved en ramme, må der ikke sidde flere
den dag, men rammen skal forsynes med et karantæneskilt efter brug.
Da der er nogle, der mangler oplæring, kan dette ske ved henvendelse til kontoret, så vil Pernille
og jeg en torsdag kunne oplære nye. Vi vil være udstyret med værnemidler, da vi kommer lidt tæt
på, når vi skal vise noget. Sådan en torsdag vil der ikke kunne være andre i lokalet, så hvis du skal
oplæres, så henvend dig hurtigt, så vi kan få booket en torsdag.
Selve caféen er ikke åben endnu.
Vi regner med at kunne starte nu, så meld bare ind. Der er lavet plancher og opsat sprit mv. Vi
nåede at sy 155 timer de første 14 dage, men så langt kan vi vist ikke nå på 14 dage nu.
Jeg håber, at I stadig er friske på projektet, da der er lang vej endnu. Og jeg glæder mig meget til
at se jer.
Kærlig hilsen
Ulla
P.S. Kontorets åbningstider er mandag til torsdag kl 11-13, onsdage tillige kl 14-17 (der kan dog i
ferieperioden forekomme onsdagslukninger). Tlf.: 98 12 60 52.
Er der spørgsmål i forbindelse med corona retningslinjer kan formand for Altertæppeprojektet
Nina Peilicke kontaktes på tlf. 28 72 78 36.
Mvh. Doris

