
Kære alle.

Håber I er ved godt mod – og har det godt.

På centret er her meget stille og vi savner jer alle, samt al den dejlige snakken rundt i hele huset.
Nu har vi ventet spændt på den 10. maj for at høre de sidste udmeldinger om en genåbning af Danmark, og hvornår det 
vil være muligt for Seniorcentret at åbne op igen.

Desværre var vi ikke med i denne omgang – så det bliver allertidligst efter den 8. juni når vi kommer til fase 3.
Brugerrådet, Stine og jeg har afholdt et møde for at komme med forslag og idéer til hvordan vi kan imødekomme jer 
der rigtig gerne vil lidt i gang igen og samtidig overholde myndighedernes retningslinjer.
Der kom mange gode idéer frem, så vi er helt klar når vi må åbne.
Samtidig har kommunens covid-19 gruppe lovet at være med til at se hvornår en åbning er muligt.
Vi har derfor sendt vores genåbningsplan videre.

Men noget kan vi da!
Hygge os sammen på afstand med bingo
Stine inviterer til Bingo på Gribskov Seniorcenters facebookgruppe den 27. maj kl. 14.00! vi håber på en sjov og 
underholdende time med bingo, sponserede gevinster og lidt god hygge, vil du være med kan du bestille spilleplader 
på Seniorcentret for 30 kr.
Husk at tilmelde dig vores Facebookgruppe. Der kommer mere info senere.

Vi kan også tælle skridt sammen med afstand.
DAI afvikler i uge 22 og 23 skridttællerkonkurrencen GANG I DAI
Fra den 25. maj til 7, juni
Er I en lille gruppe på max. 6 personer kan I melde jer til. Der skal være en holdkaptajn der tilmelder holdet og 
optæller de samlede skridt i perioden.
Men I skal være hurtige da sidste frist for tilmelding er 15. maj!
Det er gratis at deltage og der er præmie til 1. 2. 3. hold der har gået flest skridt.
Til at tælle skridt kan man bruge en skridttæller eller en app på mobiltelefonen
Tilmelding på: dai.nemtilmeld.dk/

Mad fra Asserbokro.dk - tip fra Elise
Elise har fået leveret mad fra Asserbokro og anbefaler det varmt, kroen levere mad ud til din hoveddør for ekstra 5,- 
kr. maden koster 63,- kr. pr kuvert. – se mere her: http://www.asserbokro.dk/4875984
Menuplanen for maj måned kan også hentes ved Foyeren (indgangen) på Gribskov Seniorcenter.

Mange hilsner til jer alle
Lis


