
Kære alle 

Hermed en lille feriehilsen. 

Centret holder sommerlukket fra 3. juli til 2. august begge dage inklusiv 

Vi håber på, at vi i august er kommet lidt nærmere ”almindelige tider” og kan begynde at 
have aktiviteter indenfor og i vores forskellige lokaler – vi håber og krydser fingre! 

Vores telt på gårdspladsen har været rammen om mange hyggelige stunder i juni måned, 
bl.a. har Systuen, trædrejerne, hækleholdet, Køkkengruppen, Vi Spiser sammen gruppen 
og flere andre mødtes og fået snakket sammen over en kop kaffe eller en grillet pølse. 

Herudover har Swingtetten underholdt 2 fredage med ”Jazz i teltet” og på pladsen, og Stine 
har inviteret til stolemotion og gymnastik på præstens plæne 

Så på trods af Corona synes jeg vi har haft meget glæde og fornøjelse af vores telt. Derfor 
vælger vi også at lade det stå, så vi også kan bruge det i august måned. 

Tur til Gribsø 

Planlægges til den 17. august, jeg håber vi som vanlig kan mødes ved Gribsø til en 
frokostsandwich og lidt hygge ved søen. 

Vi har 3 måder at komme til søen på, enten med cykelholdet fra centret, eller 
stavgangsholdet der går fra Enghavehus og sidst men ikke mindst med Gribskov banen fra 
stationen. - Bestilling af sandwich o.a. oplyses senere. 

Vi har 2 billetter til salg. Pr. stk. 210,- 

Til Koncerten ”Mine Favoritter” i Tivoli der blev udskudt til den 3. oktober. - Vil du købe dem 
kan du henvende dig til Stine 7249 6731 frem til 2. juli. Og Stine vil formidle det. 

 NYT på personalefronten: 

Annie, vore rengøring starter nu en ny epoke som pensionist, I vil derfor nu se hende som 
bruger af centret og frivillig på hækleholdet, 

Rengøringsstillingen overtages af Pia, som har været vikar op til coronalukningen. 

Velkommen til jer begge fra august. 

Og til slut 

Ønskes I alle en rigtig god sommer – og vi ses igen til august 

Mange sommerhilsner 

Lis  


