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Corona info 
Nødberedskab for Bygge-
kontor, Økonomikontor og 
Sekretariatet 

 
Rejsestalden lukker ned de næste 14 dage: 
Vi holder et nødvendigt beredskab oppe, men aflyser og udskyder alle 
unødvendige møder og aktiviteter. Det gælder blandt andet Byggemødet, 
de to kommende Kontaktgruppemøder og Håndværkermøder. 

Medarbejdere er sendt hjem: 
Foreløbig gælder det alle medarbejdere i risikogruppen (ældre 
medarbejdere og medarbejdere med kroniske sygdomme mv.) samt 
medarbejdere med behov for at passe børn. Alle med løn. 

Nødberedskab i selvforvaltningen: 
Du kan henvende dig til Byggekontoret via telefon mellem 10 – 14 på 
3296 1110. Vi assisterer i det omfang vi har medarbejdere og 
håndværkere, der kan hjælpe dig. Men alt kører på et nødblus og mange 
arbejder hjemmefra de næste 14 dage. 

På samme måde kører både Gartnergruppe og Maskinhallen på nødblus 
og der ryddes kun skrald efter behov. 

Økonomikontoret. De næste 14 dage holder vi lukket for personligt 
fremmøde i Rejsestalden. Det vil sige, brugsleje kun kan indbetales via 
bankoverførsel. Alle andre henvendelser skal ske via telefon eller mail i 
tidsrummet 10-16 mandag, tirsdag, torsdag og fredag på 2571 5608. 

Sekretariatet kan heller ikke arbejde optimalt, da alle offentlige instanser 
ligeledes er lukket ned.  Du må ringe på 5127 2801 eller sende en mail. 

Grundet covid 19 er vi selvsagt nød til at 
udskyde dialog/lukke dagene til situationen 
omkring os er stabiliseret. Og det samme 
gælder planlægnings mødet. Vi glæder os til 
at genoptage projektet. Pas godt på jer selv 
og naboen. Kærlig hilsen kvinde gruppen 

Indsendt af Mette Rosin

ending time in the fight against death. The 
sky is so clear now, I wonder if its because 
there is less fuel in the air. That the chemtrails 
make the rain come, its absurd, its been rain-
ing 4 months. 

A generation of kids with perfect names for becoming 
performers, the parents of the intelligentsia know what it 
takes.

Every person each little brand,’
who is the true intelligentsia. I may ask the authentic in-
telligence.

A master plan for the future will be like, we need people 
of great personality or we will die of boredom in heaven.

Lurking to hell with wimpy eyes on stalks

Half of my dreams came true while I walked by the jewel-
ry shop and the back door was open, I went up the stairs, 
while i looked in to the thousand eyes of cameras, my heart 
beating,  I should’t be here, the door surrounded by mir-
rors, the break in been a blush. 5 foot out, the grey car up 
my side, I know I look guilty.

I’m bored and lost, I started to like it, time of solitude. 

LEarn Learn LEarn nininininin

Yours Truly Mira
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Hej alle sammen.

Vor Frelsers Kirke er desværre blevet nødt til 
at ændre i procedurerne for deres kirkelige 
handlinger i denne tid. Det betyder, at højmesserne 
om søndagen indtil videre er aflyste og at 
Natkirken heller ikke finder sted. Desuden har det 
været nødvendigt at sige, at der højest må være 25 
mennesker til stede ved en begravelse. 

Nu håber jeg jo ikke, vi får brug for kirken til 
begravelser i det næste stykke tid, men hvis vi 
skal, vil jeg bede jer alle om at respektere de regler 
kirken har måttet sætte.

Hvis I har brug for kirken til andre ting (dåb, 
konfirmation, et venligt menneske at tale med) så 
kontakt kirkens præster på tlf., så kan de hjælpe 
jer.   
Mange hilsner, Eva, Mælkebøtten




