
Kære alle. 

Så er det blevet den 11. juni og nu ser det ud som om vi snart kan åbne lidt mere - men 
fordi vi bor ved siden af Plejecentret, skal vi stadig væbne os med tålmodighed lidt endnu. 

Jeg håber dog, at fra midt august kan vi slå dørene op igen på centret, og det glæder jeg 
mig meget til. 

Brugerrådet, Stine og jeg har allerede planer om flere forskellige arrangementer, så glæd 
jer. 

Centret holder sommerferielukket fra 3. juli til og med 2. august, begge dage inkl. 

Men først lidt om resten af juni 

Vores kaffemik i teltet fortsætter måneden ud, her er der mulighed for at få kaffe og kage 
kl. 10.00 og 13.30 og få en snak over kaffebordene. 

Hvis du gerne vil mødes med dit hold, kan I sætte hinanden stævne i teltet, - så er vi klar 
med kaffen. Der skal stadig bestilles plads så vi kan holde afstand og ikke bliver for 
mange. 

Vi glæder os til at se jer. 

Grill i gården/teltet 

Som vi tidligere har talt om, vil vi rigtig gerne invitere til grill i gården - det bliver onsdag 
den 17. juni kl. 13.00 

Vi byder på grillpølser og brød, samt ketshup og sennep! 

Tilmelding nødvendigt 

Ring til Lis 7249 6730 eller centret 7249 9175 

Skulle i komme forbi fredag den 19. juni vil I kunne høre de liflige toner fra Swingtetten 
som har øvedag i teltet! teltet er så optaget af gruppen - men der er da lidt bænke og stole 
i gården og på aktivitetspladsen så man kan sidde og nyde den gode musik. 

Stines bevægelseshold på Præstegårdens plæne fortsætter frem til torsdag den 2. juli 
og der er plads til flere. 

Det er tirsdage og torsdage kl. 11.00-12.00 - Vi laver små øvelser, små lege og andet sjovt 

Medbring selv drikkedunk, termoflaske og kop så vi kan holde en lille kaffepause 

Ring for tilmelding til Stine 7249 6731 eller centret 7249 9175 



Er du mere til stolegymnastik? 

Så se her, Stine tilbyder stolegymnastik på gårdspladsen ved teltet 2 onsdage kl. 10.00  

Det er onsdag den 24. juni og onsdag den 1. juli - bagefter drikker vi kaffe i teltet -husk 
koppen 

Skulle du glemme koppen kan du selvfølgelig låne. 

Tirsdag den 23. juni er det tid til et "Sankt Hans Bingo" på Facebook! 

Vil du være med kan du bestille spilleplader med 3 spil for 30 kr. max. 2 spilleplader pr. 
person, 

denne gang spiller vi i en lukket gruppe som du bliver inviteret til når du har købt 
spilleplader - læs mere i vedhæftet fil 

Vi har mange spændende gevinster så glæd dig 

Bla. kan du vinde et gavekort til 6 bankoplader, som du kan indløse når vores 
bankospil åbner igen, forhåbentlig engang i august.  

Tilbagebetaling af forårsfestbilletter og billetter til støttekoncerten på Den Hvide 
Hest. 

Pengene kan nu afhentes på seniorcentret ring og hør hvornår vi er her. medbring din 
billet. 

Billetter til "Vores favoritter" i Tivolis koncertsal kan nu afhentes på centret. 

Koncerten er udsat fra 19. maj til 3. oktober 2020 

Mange hilsner til jer alle, og på glædelig gensyn 

Stine og Lis 

 


