
Kære alle
På baggrund af myndighedernes anbefalinger er Centret lukket ind til videre til og med 13. april.
Det vil sige at alle vore aktiviteter, hvor vi fysisk er sammen, er lukkede, og planlagte arrangementer er 
udskudt. Men, - det er ikke ensbetydende med at vi ikke er her, Stine og jeg arbejder hjemmefra eller bag 
lukkede døre på Centret. Det vil sige at du altid kan ringe eller skrive til os.

Mail: gs@gribskovseniorcenter.dk
Telefon til Lis: 7249 6730
Telefon til Stine: 7249 6731

Tiltag frem til den 14. april.

Være sammen – på afstand.
Vi har valgt nogle små tiltag, som kan gøre hverdagen lettere for os alle, så læs gerne videre:

Indkøb og hjælpegruppe.
Har du brug for at få handlet, hente medicin etc. – eller vil du gerne hjælpe med indkøb?
Stine vil koordinere et lille hjælpe-taskforce, der kan handle ind for andre i nærområdet.
Hvis I er nogle frivillige der vil handle ind, koordinere Stine det således, at når en ønsker hjælp, kontakter 
hun en frivillig fra området til indkøbet.
Stine kan træffes på 7249 6731

Hold kontakt med hinanden
I kan til hver en tid se på vores hjemmeside om der er nyt, www.gribskovseniorcenter.dk
Eller melde jer ind i gruppen: Gribskov Seniorcenter på facebook. Her er det oplagt at skrive små beskeder, 
hvad laver I nu når der er så meget hjemmetid? - Dele en ny opskrift, eller hvad der lige trænger sig på.
Men, stadig er noget af det allerbedste jo personlig kontakt, nemlig at ringe eller skrive til hinanden, - så 
hermed en opfordring til at give et kald til dem man kender – og har I ikke telefonnummeret kan I kontakte 
mig, og jeg kan måske hjælpe. Lis 7249 6730

Aflysning og udsættelse af arrangementer
Som tidligere nævn er flere arrangementer udsat eller aflyst. Bl.a. vores forårsfest på centret den 23. marts, 
Danske Seniorers arrangement i Tivoli den 19. maj – begge arrangementer tænkes gennemført på et senere 
tidspunkt, så fortvivl ikke.
Alt afhængig af hvordan situationen udvikler sig, har vi stadig et håb om at gennemføre vores indvielse af 
partyteltet (sponseret af ”Det Grønne Hus”) kombineret med plantebyttedag den 19. maj i Gården ved 
Seniorcentret. Herom mere senere.

Lav et gækkebrev til Gribskov Seniorcenter!
Nu når påsken nærmer sig er det tid til at sende gækkebreve! Det vil vi gerne være med til!
Frem til påske er det muligt at indlevere et gækkebrev med vers og lopper, prikker, fødder eller hvad I 
synes i vores postkasse!
Vi vil hænge alle gækkebrevene op i foyeren ved indgangen til centret, så alle der kommer forbi kan nyde 
de mange breve, og kreative forslag der bliver indleveret.
Når centret åbner igen kan alle der har indleveret et gækkebrev vælge en lille gevinst, enten kaffe eller en 
lille flaske vin. Derudover vil brugerrådet vælge en vinder i årets gækkebrevsdyst!

Foyeren ved Seniorcentret.
I foyeren vil vi sætte forskellige foldere, bl.a. bladet for april, som bliver til et nyhedsbrev! Vores væg med 
gækkebreve, og et lille bogudvalg fra vores bibliotek. – Husk på ikke at være for mange på en gang og brug 
håndsprit der hænger ved søjlen.
Mange hilsner til jer alle.
Lis


