
 

5-8-2020 

Kære alle. 

Seniorcentret kan nu igen slå dørene op og byde jer indenfor. Første åbningsdag er 
tirsdag den 11. august 

Der vil være retningslinjer for hvordan vi sammen kan være i centret, så vi bedst mulig kan 
passe på hinanden og os selv. 

Alle lokaler er opmålt og vi har hængt opslag i alle lokaler med max. antal personer og 
opholds- og samværsregler for brug af lokalet. 

Der er opsat håndsprit ved alle ind- og udgange og på udvalgte spotsteder i centret. 

Herudover er det selvfølgelig vigtigt at man ikke har symptomer, når man kommer - og 
bliver man dårlig skal man straks gå hjem. 

Er du holdleder, og har du en aktivitet du gerne vil i gang med, skal du ringe til centret og 
vi booker dig ind i lokalet og vi kan aftale starttidspunkt. Nogle aktiviteter starter som 
vanligt til september, dette giver mulighed for at vi kan starte roligt op med de aktiviter der 
gerne vil i gang allerede nu. Er du i tvivl om din aktivitet må starte pgra afstand eller 
lignende kan du også ringe 

Køkkenet er ikke åben, der kan laves kaffe, men brød/madpakker skal medbringes. 

Åbningsaktiviteter: 

Jazz i teltet fredag den 14. august kl. 10-12 kom og nyd et par gode timer med jazz i 
øregangene. 

  

Tur til Gribsø 17. august kl. 12.00 ved søen. 

Du kan købe billet til enten 2 trekantssandwich eller en bagel med røget laks og rygeost 

Åbningstilbud Pris: 25,- kr. 

Du kan bestille på mobilpay 74 96 27 og betale med det samme - husk at skrive "bagel" 
eller "sandwich" i kommentarfeltet billetter kan også købes på kontoret frem til og med 
onsdag den 12. august 

I lighed med tidligere år har du 3 muligheder for at komme derud, enten: 

Stavgangsholdet kører i fælles biler fra Centret og går fra Enghavehuset til Gribsø 



Cykelholdet mødes ved aktivitetspladsen kl.  

Gribskovbaneholdet tager toget fra Helsinge station kl. (husk rejsekort og mundbind) 

Vi glæder os til at se dig 

Åbningsbanko fredag den 21. august kl. 10-12 

Det er nu muligt igen at spille banko, siddepladserne vil ikke være som de plejer pgra 
afstandskravet, men ellers skal vi nok få et hyggelig bankospil. 

Frokost på Græsted Kro onsdag den 26. august kl.13.00 

Åbningstilbud pris 75,- kr. 

Vi har bestilt en platte med sild, lun fiskefilet, skinke og ost efterfulgt af kaffe, under 
frokosten har Rene Richardt lovet et underholde med lidt sang o.lign. 

Drikkevarer og transport er for egen regning  

Billet kan bestilles- købes på mobilePay 74 96 27 HUSK skriv "Græsted Kro" i 
kommentarfeltet. Billetter kan også købes på kontoret frem til 24. august 

Høstfest (med grill) i Valby Forsamlingshus mandag den 21. september kl. 13.00 

Åbningstilbud pris 50,- kr. 

Vi har lejet Valby Forsamlingshus til vores høstfest, da vores traditionsrige Grill- 
sommerfest jo blev aflyst, så nu vil vi forsøge os med Grill i september.  

Drikkevarer og transport er for egen regning  

Billet kan bestilles- købes på mobilePay 74 96 27 HUSK skriv "Høstfest" i kommentarfeltet. 
Billetter kan også købes på kontoret frem til 14. september. 

Vores Gribskov Seniorcenter blad vil igen udkomme til september, glæd jer til flere 
nyheder. 

Mange hilsner 

Lis 

 


