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SNART NYE ARRANGEMENTER
Noen allerede før sommerferien 

Kjære medlemmer og venner av Chaîne des Rôtisseurs,

Vi går sommeren i møte hvor noen måneder av første halvår 2020  ble og
er fortsatt preget av den ukjente og meget smittefarlige pandemi Corona.
Denne har også i høy grad forårsaket at vi alle har vært underlagt strenge
restriksjoner knyttet til bevegelsesfrihet så vel å kunne være sammen og
nyte de sentrale verdier i Chaîne des Rôtisseurs,- vennskap, gastronomi
og det gode taffel.

Dette har i særdeleshet rammet våre profesjonelle medlemsbedrifter og
ansatte. Når myndighetene i disse dager uttrykker kontroll med
smittespredning og gradvis åpning av samfunnet, er det vår sterkeste
oppfordring til oss alle å besøke våre medlems-restauranter når disse
åpner igjen og når det måtte passe. De trenger all støtte for å få aktiviteten
tilbake i god fart igjen.

Myndighetene oppfordrer oss alle til å feriere i eget land inneværende år
da restriksjonene med ut- og innreiseforbud til de fleste land ennå ikke er
opphevet. Vi anbefaler her å følge med på våre nettsider da lokale
arrangement med de nye retningslinjene for sammenkomster opp til 50
personer (informasjon forventes snart opp til 200), gir mulighet for gradvis
oppstart av Chaîne des Rôtisseurs lokale aktiviteter igjen.

I disse «Coronatider» har moderne kommunikasjon også ledet oss til nye
aktiviteter. Bailliage d’Arctique har invitert sine medlemmer til å delta i
«Digital Vinsmaking» den 6.mai. Dette kan gi oss inspirasjon til mere etter
hvert.

Vi har også nå gleden av å informere om at Chaîne – arrangementer
vil bli gjennomført i noen (ikke alle) av Bailliagene i løpet av juni
måned. Dette vil skje trygt innenfor myndighetenes oppfordringer om
smittevern. Følg med på kalenderen på vår Hjemmeside. Noen datoer
kan bli forskjøvet. Invitasjoner sendes ut på vanlig måte, på forhånd.

Med den positive utviklingen og håp om at vi unngår tilbakefall knyttet til
kontroll over smittespredningen av Corona, ønsker vi dere alle en riktig

GOD SOMMER OG PÅ SNARLIG GJENSYN!

Sommerhilsen fra

Hovedstyret i Chaîne des Rôtisseurs

Thore Sande

Bailli Délégué
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Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://chaine.no

	Chaîne des Rôtisseurs
	SNART NYE ARRANGEMENTER Noen allerede før sommerferien

