
 

 

Kære alle 

De nye restriktioner, som blev præsenteret fra statsministeriet fredag 23. oktober, har sat 
de fleste foreningsbestyrelser på arbejde – også vores! 

Vi har snakket frem og tilbage og er blevet enige om at aflyse foredragene indtil årets 
udgang. Vi er klar over, at vi principielt, i forhold til de nu gældende restriktioner, kan 
gennemføre disse foredrag, men: 

• Allerede 22. november skal en del af disse restriktioner revurderes, og hvem 
ved, hvilken vej det går? 

• I betragtning af, at der til vores forrige arrangement mødte 14 mennesker op 
(inklusive bestyrelsen), og i betragtning af, hvor gode vi i vores aldersgruppe 
er til at passe på os selv, kan der forudses endnu færre deltagere til de 
kommende foredrag 

• At begrænse de sociale kontakter til ti personer ud over egen husstand vil 
måske få nogle til at vælge ’nærmere’ mennesker end os i slægtsforsker-
foreningen 

• Vi har jo planlagt disse foredrag for at de skal komme så mange som muligt 
til gode 

• Arbejdet med at holde kontakt med foredragsholdere (som jo også er 
underlagt corona og al dens væsen), rigge til og af skal helst være det ’værd’ 

 … det sidste er en noget ’egoistisk’ begrundelse, det kan vi godt høre … men alt i alt er vi 
i bestyrelsen enige om, at vi aflyser under hensyntagen til alles sikkerhed og dernæst 
udbyttet af foredragene. 

Vi håber, at I forstår vores handlemåde, og vi vil benytte lejligheden til at ønske jer et 
fortsat godt efterår, en god jul og et godt nytår. Så snart vi kan se lidt længere frem i tiden, 
vil vi vende tilbage til jer, og vi håber selvfølgelig, at vi så snart som muligt kan genoptage 
vores dejlige hobby SAMMEN … ikke kun hver for sig! 

På bestyrelsens vegne  

Jan U. Niemann 

 


