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Kære alle. 

Nu er vi nået midten af september - og heldigvis kan vi stadig benytte vores 
telt i gården, det erfarede vi i mandags, da vi, grundet de nye restriktioner med 

max. 50 personer, omdannede Høstfesten i Valby forsamlingshus til et spise-

event i teltet og på gårdspladsen med opdeling på 2 spisehold.  

Det blev vel modtaget og vi var henholdsvis 24 og 22 spisende gæster + 

udvalget, og vi fik spist næsten alt af festmenuen. 

Tak til alle for en dejlig dag på trods - og skulle der være nogle der ikke havde 

set eller hørt at arrangementet var aflyst/flyttet undskylder vi meget den 

lukkede dør i Valby. 

Fællesskabsstafetten i Gribskov Kommune er aflyst 

I sidste nyhedsbrev oplyste jeg at vi skulle være en del af fællesskabsstafetten i 
gribskov kommune, og vi dermed ville få besøg torsdag den 24. september, og 

derefter skulle bære stafetten videre til Ree Golfklub. Pgra den nuværende 

situation omkring corona er stafetten aflyst indtil videre. 

Seniordans er udskudt til foreløbig start den 20. oktober  kl. 16.00-

17.30  

Malerholdet ved Flemming Hardt torsdag eftermiddag er startet op. Vel mødt 

Billardspillerne har nu mulighed for at spille hver uge! Da vi ikke har vist 
hvordan vi kunne desinficere billardklædet, havde vi indført 48 timers 

karantæne på billardbordet. 

Nu har vi fået skaffet noget decinficerende som ikke ødelægger klædet,og er 

spilbar en time efter. Rigtig god fornøjelse. 

Køkkenet er åbnet igen - dog er der enkelte dage hvor vi mangler 
køkkentjansere. På disse dage vil køkkenet være lukket og du skal huske 

madpakken hjemmefra. 

Datoer hvor køkkenet er lukket i efteråret: 

torsdag den 1. oktober - tirsdag den 13. oktober - mandag den 26. oktober 

- torsdag den 29. oktober - tirsdag den 10. november - mandag den 23. 

november - torsdag den 26. november - tirsdag den 8. december 

Mange hilsner 

Lis 


