
Kære deltagere på LOF´s Mandagstræf 

Vi glæder os til at komme i gang og se jer igen. Vi har arbejdet hårdt for at finde en god løsning, hvor vi kan 

mødes under trygge forhold, der leverer op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Det er derfor nødvendigt, i denne sæson, at flytte foredragene til Slagelse Teater i Herrestræde 9. 

 

Vi åbner de to indgange i teatret fra kl. 8.30, så I kan komme ind fra Herrestræde samt bagsiden af teatret, 

hvor parkeringspladsen er placeret. Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads ved teatret, men I 

kan også parkere ved H.P. Hansens Plads (3 minutters gang fra teatret).  

 

I salen skal der være et tomt sæde mellem hver person, og rækkerne vil blive fyldt op fra midten og ud. Der 

vil selvfølgelig tages hensyn til dårligt gående og personer med rollator, som primært vil sidde på række 15 

og 16, hvor der ingen trapper er.  

 

Vi, i LOF, vil stå for tildelingen af sæderne. Hvis du plejer at følges med nogen og gerne vil sidde sammen 

med dem, skal I komme i samlet flok, så vi kan placere jer på en gang. Det betyder, at I skal mødes i flokken 

udenfor teatret og gå samlet ind. Der vil stå en medarbejder ved hver indgang og lukke jer ind i grupper, så 

vi sikre at afstandskravene hele tiden overholdes. 

 

Adgangskortet vil blive udleveret første gang, men det bliver uden navn på kortet, så vi kan fordele kortene 

på en forsvarlig måde. 

 

Garderoben vil ikke være åben, og I skal derfor tage overtøj med ind i salen. 

I bedes, i videst muligt omfang, benytte toiletterne inden I får tildelt en plads i salen.  

 

Som vi har skrevet til jer tidligere, er der ingen kaffepause denne sæson, men til gengæld får I et ekstra 

foredrag med i prisen. Det betyder også at foredraget slutter tidligere, men til gengæld vil det tage længere 

tid at komme ud af salen, da vi er nødt til at lade en række gå ud ad gangen.   

 

Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed, så vi alle kan være med til at leve op til 

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand.  

 

Vi ses til en spændende ny sæson i teatret. 

 

Husk de generelle anbefalinger: 

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit  
• Host eller nys i dit ærme 
• Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt 

• Hold afstand og bed andre om at tage hensyn 
• Mød ikke op, hvis du er syg og bliv hjemme indtil 48 timer efter du har haft symptomer. Det samme 

gør sig gældende, hvis en person i dit hjem er konstateret smittet med COVID-19 

 

Med venlig hilsen 

Jane og Helle 

LOF Slagelse – Korsør – Skælskør 


