Café ODA Odense
- Outdoor gældende fra d.16.juni 2020
Vi følger udviklingen med Corona Virus og myndighedernes anbefalinger. Vi arbejder os
frem mod en ”almindelig Café ODA Odense”.
Foreløbigt har vi udendørs aktiviteter for at undgå smitte bedst muligt.
For alle aktiviteter gælder: Kom som du er, uden tilmelding. Du er velkommen.
For tiden er det frivillige, der skænker op til dig.

Tirsdage kl.17.30 – 19.30: Café i gårdhaven og fortovscafé
Du er velkommen hos os, uanset om du vil spise sammen eller blot besøge os.
Vi spiser sammen kl.18.30 (de, der har lyst) Medbring madpakke og eventuelt værktøj at
spise med. Du kan også købe take-away menuer i nærheden.
Vi har kaffe, te og vand på kanden.

Torsdag kl.14.00 – 15.30: Café i gårdhaven og fortovscafé
Vi har kaffe, te og vand på kanden.

Torsdag kl.14.00 – 15.30: Gåtur med kaffepause
Vi mødes foran caféen og går tur sammen. Medbring selv kaffe / drikkevarer og hvad du
ønsker at nyde på turen. Vi finder et godt sted at holde pause.

Tag hensyn:
♥ undlad at komme, hvis du er syg
♥ hold cirka 2 meters afstand til hinanden og god håndhygiejne
♥ giv plads til nye gæster og til vores naboer, der også benytter gårdhaven. Der er plads
til min. 6 gæster ad gangen i gårdhave- og fortovscafé
♥ tag for tiden ikke selv kaffe, te og småkager. Bed de frivillige, der øser op til dig

Husk egnet beklædning efter outdoor - forhold
Toiletbesøg.
Du kan benytte caféens toilet. Husk at afspritte hænder inden, du går ind.
Eventuel kø? Køen holdes udendørs.
Telefonen er åben Tlf.: 53 84 15 08
Tirsdage kl. 17.00 – 20.00 og torsdage kl.14.00 – 18.00

Vi ses i Café ODA Odense
Outdoor

Café ODA Odense
- Outdoor i ferietiden

Caféen har åben hele sommeren, men tre uge i juli holder vi lukket på torsdage.

Vi holder åben i juli måned alle tirsdage kl. 17.30 – 19.30

Café i gårdhaven og fortovscafé
Vi holder lukket tre torsdage i juli måned:
Torsdag d.9.juli
Torsdag d.16.juli
Torsdag d.23.juli

Velkommen i Café ODA Odense

