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Corona og andre benspænd.
Det er ærgerligt, men den fortsatte Corona-situation kommer desværre til at
spænde ben for flere af de arrangementer, som mange ser frem til. Det gælder
i denne omgang Seniorhøjskolens aktiviteter, Lindødagen og de populære
koncerter i Musik Oasen.
Ydermere har det en betydning, at der endnu ikke er etableret et nyt forsamlingslokale, der kan erstatte det forsamlingshus, som nu bliver bygget om til
bibliotek.
Hvor frustrerende det end er, bliver vi nødt til at væbne os med stor tålmodighed. Et gammelt ord siger, at ”det skal være skidt før det bliver godt”. Lad os trøste os ved det.

Aflysning af Seniorhøjskolens efterårssemester.
En enig bestyrelse har besluttet at aflyse på grund af Coronaregler, adgangsforhold samt toiletforhold i forbindelse med flytning til nye mødefaciliteter.
Seniorhøjskolen forventer at afvikle forårssemestret med start 11. januar
2021, hvis forholdene tillader det.

Musikarrangementerne.
Da coronaen lukkede Kulturhuset, manglede der at blive afholdt 2 koncerter, den første med Diva De Luxe Danceband, som kommer lørdag d. 29. august kl. 14 - 16.
Da Kulturhuset ikke er helt "opdateret" endnu, og det med at
sidde så tæt, nok ikke er trygt for alle - og heller ikke lovligt, så
bliver koncerten flyttet til det Store mødelokale i Munkebo Idrætscenter, Mosevangen 2, 5330 Munkebo.
Her kan vi holde den afstand, som regeringen har udstukket.
MusikOasen vil meget gerne have en tilbagemelding,
om I kommer til koncerten.
Næste sæson - Billetsalg.
På grund af den usikre tid, vi er i, er det meget besværligt at planlægge noget som
helst, derfor venter vi med billetsalget til senere.
Første arrangement, der er planlagt til 19. september, risikerer let at blive aflyst. Regeringen kommer jo først med en ny udmelding d. 31. oktober, så allerede
nu arbejdes der med en alternativ løsning til koncerten 19. september.
Den længe ventede koncert med Henning Stærk, som er planlagt til 16. oktober, risikerer også at hænge i en tynd tråd. Der er ikke andet at gøre end håbe det bedste.

Lindødagen.
Det er p.t. ikke muligt at afholde Lindødagen for tidligere Lindø-ansatte,
der plejer at samle 80-90 deltagere. Skolens festsal, der blev nævnt som
det fremtidige sted til arrangementet, er slet ikke klar til at modtage gæster, og desuden mangler toiletforholdene at blive bragt i orden.
Vi håber at kunne vende tilbage med godt nyt i næste måned.
Tilmeld dig Nyhedsbrevet på: munkebokulturhus@mail.dk .

