
Informasjon til medlemmene i Equinor Seniorklubb Bergen, oktober 2020 

 Corona-tiden har dessverre ført til en uforutsigbar hverdag. 

På seniorklubbens styremøte mandag, ble det bestemt at resten av sesongens aktiviteter skal gå som planlagt – 

så fremt byens smittevernmyndigheter ikke hadde noen innsigelser. 

Etter en prat med dem på tirsdag, har vi fått full støtte – basert på dagens smittesituasjon – og de 

forutsetningene vi legger opp til: 

  1) At vi benytter en profesjonell aktør for lokaler og bespisning, som skal sørge for alle anbefalte  

  tiltak blir overholdt mht. desinfeksjon, avstand på 1 meter, osv. 

  2) At vi fører navneliste over alle deltakerne, og innfører evt. begrensninger på maks antall deltakere. 

  3) At vi følger med på Hjemmesiden til Bergen kommune og gjør justeringer dersom det kommer nye råd. 

Det vil fortsatt være den enkelte som må vurdere sin egen situasjon, men forholdene vil være lagt til rette for at 

smittefaren i stor grad er begrenset – og at man skal kunne føle seg trygg. 

Dette er det resterende programmet for høsten – med forbehold at pkt3) ovenfor ikke endres: 

22. oktober. Teaterforstilling DNS – ”Alle tiders Bergen”.  

Alle som har billetter vil bli kontaktet av teateret dersom det blir endringer.  

Teateret åpner dørene en halv time før forestillingen og blir fylt opp fortløpende. Seniorklubben har ingen 

reserverte plasser innenfor parkett/balkong, så det kan lønne seg å være tidlig ute for sitte sammen med kjente.  

12. november. Foredrag om genteknologi ved professor Anders Molven. 

Arrangementet blir holdt i Zander K’s kongress sal. En enkel lunsjrett blir servert til hver plass i restauranten 

etterpå. Her har vi satt maksimum 40 deltakere. 

26. november. Julemiddag i Grand selskapslokaler – bordsetning med minimum 1 meters avstand, partnere kan 

sitte nærmere. Dansen må dessverre utgå i år. 

9. desember. Julelunsjen blir i år flyttet til Grands selskapslokaler - bordsetning med minimum 1 meters avstand, 

partnere kan sitte nærmere. 

-  

Neste år vil klubben ha 25. års jubileum, og vi lover et fyldig program - som vi håper kan la seg gjennomføre uten 

altfor mye Corona problemer. 

Aktivitetene i vårsesongen er ikke helt ferdig planlagt, men vi kan nevne følgende: 

- Vi har fått svar fra påtroppende konsernsjef Anders Opedal om han gjerne vil besøke seniorklubben,   

   men at han først må få oversikt over vårens tidsplan. 

- Vintertur på Fløyen - med fordrag om aktiviteter som foregår i området. 

- Besøk hos Avinor på Flesland 

- Foredrag om datasikkerhet/personovervåking og hva vi evt. selv kan gjøre for å beskytte oss. 

- Tur til Aboretet 

- Sommertur til Rosendal - med et fyldig program 

I tillegg kommer Festspillarrangement, teatertilbud, osv. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Equinor Seniorklubb Bergen 


