
Kære alle.
Så er vi trådt ind i maj måned – og foråret er helt i top:-)

Samtidig, tror jeg på at det snart lysner med hensyn til at kunne genåbne centret, dog lidt i små 
”bidder”.

Vi er lige nu ved at udarbejde en genåbningsplan for Seniorcentret. Dette for at vi er klar til den 11. 
maj, hvor vi alle venter spændt på, at se hvilke muligheder vi bliver givet.

Jeg vil gerne allerførst ”Tage hatten af” for alle jer, som klarer jer igennem en meget anderledes 
hverdag, end vi er vant til.

Jeg ved bl.a. at nogle af jer, vejledere har kommunikeret med jeres hold på mail eller andet, og nogle 
endda har uddelt opgaver til holdene – det er super godt, så man har noget at tage sig til i 
”alenetiden” – andre hold har telefonisk kontakt med hinanden, og via den vej kan holde modet 
oppe. Atter andre er begyndt lige så småt at ses med en enkelt eller to, - med behørig afstand, 
selvfølgelig, det er fantastisk at I udviser så stor omtanke og omsorg for hinanden!

Kæmpe stor cadeau til jer alle.

På landsplan er der nu også ved at åbne sig muligheder for udendørsaktiviteter for visse 
sportsaktiviteter.
Bl.a. krolf, gåture og cykelture, her er der mulighed for at overholde 2 meters afstand – dette er bl.a. 
noget af det der indgår i vores genåbningsplan – herudover arbejder vi på en sikker måde at åbne 
centret for mindre grupper i begrænset tidsrum så vi ikke kommer for tæt – men herom mere senere.

Hvis I har en god idé der kan være en mulighed i opstarts-/sommerperioden må I meget gerne 
skrive eller ringe til mig t. 72496730

Indkomne nyheder!
Bogcaféen, der har været åben i foyeren 3 gange om ugen ved Yvonne.
Bogcaféen har fremover åbningstid onsdage kl. 13-14.
Kom og lån en bog, hvis du er udgået for læsestof.
OBS: alle bøger der afleveres tilbage, kommer i ”karantæne” indtil næste bogudlån, så vi sikrer at 
der ikke er virus med!

Take away fra Kim, Kogekoneservice i Maarum
Kim fortsætter med take Away hver onsdag fra sit køkken maj måned med, se vedlagte menu plan:-) 
hvis du er interesseret.

En aflysning!
Vores forårstur til Bakken og den Hvide hest den 2. juni er aflyst ind til videre, men der arbejdes på 
at lave noget i efterårsferien. Bussen er afbestilt og pengene tilbagebetales når Centret åbner igen.

Mange forårshilsner
fra

Stine og Lis


