
Kære alle. 

Nu er TELTET rejst på p-pladsen mod Kirkegade – og det ser super godt ud! 

stort tak til 5 friske mænd 

Vi inviterer derfor til vores første kaffemik torsdag den 28. maj 

kl. 10.00-11.30 og igen kl. 14.00-15.30 (2 hold) 

Vent med at gå ind i TELTET til du er blevet modtaget. 

Da vi max. Må være 10 personer samlet, skal du ringe til centret hvis du vil med. Du skal 
medbringe egen kop og tallerken, samt dit ”snakketøj” så sørger vi for resten. 

Tlf: Lis 7249 6730 eller Centret 7249 9175 

For at passe godt på hinanden, er det vigtigt at vi alle mærker efter hvordan vi har det. 
Man kommer kun hvis man føler sig helt frisk. Ved hoste, snot eller feber, bedes du af 
hensyn til dig selv og andre, blive hjemme til du er helt klar. 

Det er selvfølgelig stadig vigtigt at huske afstand og ordentlig hygiejne med grundig 
håndvask eller sprit, hvis vand og sæbe ikke er tilgængeligt. 

Efter pinse: 

Kan du komme til kaffemik i TELTET følgende dage: 

Vi starter 2. juni og foreløbig frem til 11. juni 

Mandag til torsdag kl. 10.00 – 11.30 og 14.00-15.30 (2 hold pr. dag) 

Husk at ringe og tilmelde dig, så du ikke kommer forgæves. 

Kom og bevæg dig: 

Stine tilbyder 2 hold med bevægelse på Præstegårdens plæne (ved 4 timers P-pladsen) 

Har du lyst til at komme ud og bevæge dig? Vi laver små øvelser, små lege og andet sjovt. 
Max. 10 personer 

Medbring selv drikkedunk, termoflaske og kop så vi kan holde en drikkepause. 

Du kan tilmelde dig enten tirsdage kl. 11-12 eller torsdage kl. 11-12 

Første gang: torsdag den 4. juni. 

Ring til Stine 7249 6731 eller centeret 7249 9175 



  

Aktivitetspladsen er også så småt ved at åbne op igen med Petanque og krolf. Vil du 
starte et hold udenfor, skal du ringe til centret, så vi kan koordinere. 

  

Til jer der har tilmeldt jer Bingo-Banko i morgen – rigtig god fornøjelse. 

Vi glæder os. 

Mange hilsner 

Stine og Lis   

 


