
VELKOMMEN TILBAGE TIL KRAGELUND 
 
Der vil gå tid, inden alt bliver normalt, men sammen kan vi gøre vort bedste       
 
Der er nogle retningslinjer vi alle må følge i denne tid, og de skal overholdes for at vi 
kan holde åbent! 
 
Du må desværre ikke bare møde op på Kragelund, du er nødt til at ringe og aftale 
en tid, ved en af de aktiviteter vi har lavet. 
 

- Når du ankommer skal du spritte dine hænder af og holde god hånd 
hygiejne 
 

- Hold min 1 meters afstand til den du sidder ved siden af 
 

- Gi ikke håndtryk 
 

- Gi ikke knus 
 

-  Host i ærmet 
 

- Føler du dig det mindste sløj skal du blive hjemme 
 
 

- Du skal gå direkte til den aktivitet, du har tilmeldt dig til. Følg de anvisninger 
der er givet. Du skal forlade Kragelund, når aktiviteten er slut, ad den vej du 
kom ind (Det er naturligvis fordi vi stadig ikke må samles flere end 10 
personer) 
 

- Når du har brugt noget, hæklenål, pensler guitar eller lign, lægger du det på 
bordet, så det kan blive sprittet af, når du er gået 
 

- Du må IKKE gå i caféen, personalet sørger for, at der er kaffe og vand, og 
hvis du vil købe en sodavand henter de den 
 

- Der vil IKKE i opstartsfasen blive serveret mad  
 

 



 
Krea ovenpå 
 

- Indgang op ad trappen ved Krea depot, du skal spritte dine 
hænder af, når du ankommer, der vil være sprit ved døren, 
når du kommer ind 
 

- Benyt det røde toilet 
 

- Rygning i gården, hvor du kom op ad trappen, der står et 
bord og stole 
 

- Når de 1 ½ time er gået skal, du forlade Kragelund, den vej 
du kom ind 
 

- Husk at lægge de ting du har brugt på bordet, så de kan blive 
sprittet af 
 

- Personalet sørger for kaffe og vand 
 

- Hold god håndhygiejne, vask og sprit dine hænder 
 

- Hold 1 meters afstand 
 

- Host i ærmet  
 

- Føler du dig det mindste sløj, så bliv hjemme 

 
- Giv ikke håndtryk og kram 

 



 

KREA I KÆLDEREN 

 
- Indgang ved fjernsynsstuen sprit dine hænder af når 

du kommer, spritten står ved indgangen 
 

- Benyt toilettet i kælderen 
 

- Rygning ved bordet udenfor fjernsynsstuen 
 

- Når de 1 ½ time er gået skal du forlade Kragelund 
samme vej du kom ind 
 

- Husk at lægge de ting du har brugt på bordet, så de 
kan blive sprittet af 
 

- Personalet sørger for kaffe og vand 
 

- Hold god håndhygiejne, vask og sprit dine hænder 
 

- Hold 1 meters afstand 
 

- Host i ærmet  
 

- Føler du dig det mindste sløj så bliv hjemme 
 

- Giv ikke håndtryk og kram 



 
Bands/musik projekt i salen   (musikrummene er lukket af) 

 
- Indgang ved pagodeteltet, sprit dine hænder af når du 

kommer.  Der hænger sprit til venstre lige når du kommer 
ind 

 
- Benyt toilet nr. 1 ved omklædningsrum/studiet 

 
- Rygning ved bordet ved pagodeteltet 

 
- Når de 1 ½ time er gået, forlader du Kragelund den vej du 

kom ind 
 

- Husk at lægge de ting på bordet du har brugt, så de kan blive 
sprittet af 
 

- Personalet sørger for kaffe og vand 
 

- Hold god håndhygiejne, vask og sprit dine hænder 
 

- Hold 2 meters afstand, musikinstrumenterne må ikke flyttes 
rundt de står med 2 meters afstand 
 

- Host i ærmet 
 

- Giv ikke håndtryk og kram 
 

- Føler du dig det mindste sløj så bliv hjemme 



Udendørs styrketræning 
 

- Mød omklædt og gå direkte til terrassen imellem 
øvelokalerne, sprit dine hænder af når du ankommer 

- Niels medbringer sprit 
- Benyt toilet nr 1 (ved omklædningsrummene/studiet) 

Der er ikke mulighed for bad. 
 

- Hvis du trænger til pause i træningen, benyt bordet 
uden for træningslokalet 
 

- Når de 1 ½ time er gået forlader du Kragelund 
 

- Personalet vil sørge for kaffe og vand 
 

- Hold god håndhygiejne, sprit dine hænder 
 

- Hold 2 meters afstand 
 

- Host i ærmet 
 

- Føler du dig det mindste sløj bliv hjemme 
 

- Giv ikke håndtryk og kram 
 

 



 
 

Kaffe og udeliv 

 
- Er i det store telt på græsset ved musiklokalerne (brug 

grusvejen fra Kragelunds Allé) sprit dine hænder af når 
du ankommer der står sprit på bordet 

 
- Benyt toilet nr 2 ( i gangen ved 

omklædningsrummene/studiet) 
 

- Rygning ved teltet 
 

- Når de 1 ½ time er gået, skal du forlade Kragelund af 
grusvejen igen 
 

- Personalet sørger for kaffe og vand 
 

- Hold god håndhygiejne, vask og sprit dine hænder  
 

- Hold 1 meters afstand 
 

- Host i ærmet 
 

- Hvis du føler dig det mindste sløj så bliv hjemme 
 

- Giv ikke håndtryk og kram 



 
- Gåture 

 
- Vi mødes ved p-pladsen ved tennisbanerne 

 
- Benyt toilettet i kælderen. Brug indgangen ved 

skraldespandene, personalet har en nøgle 
 

- Når gåturen er færdig siger vi farvel omkring Højbjerg 
Torv eller ved parkeringspladsen 
 

- Der er ingen adgang på Kragelund 
 

- Husk vandflaske og sprit til hænderne 
 

- Hold god håndhygiejne  
 

- Hold 1 meters afstand 
 

- Host i ærmet 
 

- Hvis du føler dig det mindste sløj så bliv hjemme 
 

- Giv ikke håndtryk eller kram 

 
 



Yoga 
 

- I mødes ved hængekøjerne i parken, ved dårligt vejr 
kan det store telt benyttes 

 
- Medbring tæppe og evt. yogamåtte 

 
-  Monica har sprit med, sprit dine hænder når du 

ankommer 
 

- I benytter toilet nr. 2 ved 
omklædningsrummene/studiet 
 

- Rygning forgår ved hængekøjerne 
 

- Når yoga er færdig forlader i Kragelund  
 

- Personalet sørger for kaffe og vand 
 

- Hold god håndhygiejne  
 

- Hold 2 meters afstand 
 

- Host i ærmet 
 

- Hvis du føler dig det mindste sløj så bliv hjemme 
 

-  Giv ikke håndtryk eller kram 



 
Lyrik 

 

- I mødes ved hængekøjerne, ved dårligt vejr kan 
terrassen ved øvelokalerne benyttes. 

 
- Pernille har sprit med, sprit dine hænder når du 

ankommer 
 
- I benytter toilet nr. 2 ved 

omklædningsrummene/studiet 
 

- Rygning forgår ved hængekøjerne 
 

- Når de 1 ½ time er gået skal du forlade Kragelund 
 

- Personalet sørger for kaffe og vand 
 

- Hold god håndhygiejne, vask og sprit dine hænder 
 

- Hold 1 meters afstand 
 

- Host i ærmet 
 

- Hvis du føler dig det mindste sløj, bliv hjemme 
 

- Giv ikke håndtryk eller kram 



Kolonihaven 
 

- I mødes i kolonihaven (det er ikke muligt at kører med 
i bil) 

- Sprit dine hænder når du ankommer, sprit vil stå på 
haveborde udenfor 

 
- Bestræb jer på at være udenfor så meget som muligt 

 
- Personalet laver kaffe og henter vand 

 
- Har du rørt ved noget rive, saks, græsslåmaskine så stil 

det samlet i græsset, så det kan blive sprittet af 
 

- Når de 1 ½ time er gået skal du forlade kolonihaven 
 

- Hold god håndhygiejne, vask og sprit dine hænder 
 

- Hold 1 meters afstand 
 

- Host i ærmet 
 

- Hvis du føler dig det mindste sløj så bliv hjemme 
 

- Giv ikke håndtryk eller kram 
 



Ophold i naturen 

 
- I mødes ved det angivet mødested 

 
- Svend har sprit med, så sprit dine hænder når du 

ankommer 
 

- Når de 1 ½ time er gået skal du gå hjem 
 

- Svend medbringer kaffe og vand 
 

- Hold god håndhygiejne, sprit dine hænder 
 

- Hold 1 meters afstand 
 

- Føler du dig det mindste sløj bliv hjemme 
 

- Giv ikke håndtryk eller kram 
 

 
 

 
 
 

 
 



Krolf 
 

-  I mødes ved krolfbanen i parken 
 

-  Niels har sprit med, sprit dine hænder når du 
ankommer 

 
- I benytter toilet nr. 2 ved 

omklædningsrummene/studiet 
 

- Når I er færdige med at spille lægges køller og kugler 
samlet, så Niels kan spritte dem af 

 
- Når Krolf er færdig forlader i Kragelund  

 
- Personalet sørger for kaffe og vand 

 
- Hold god håndhygiejne  

 
- Hold 2 meters afstand 

 
- Host i ærmet 

 
- Hvis du føler dig det mindste sløj så bliv hjemme 

 
-  Giv ikke håndtryk eller kram 

 



 
 
 

  

 
 
 

 


