
Helsinge 1-10-2020 

Kære alle 

Bankoudvalget og jeg har truffet beslutningen om at aflyse bankospillene i 
seniorcentret indtil videre. 

Det er med baggrund i de stigende smittetal, i vores kommune, derfor vil vi gerne sikre at vi 
alle kan spille banko og stadig overholde retningslinjerne forsvarligt. Men vi håber da at 
antallet af smittede falder igen og vi kan mødes igen til banko, vi glæder os - hold øje med 
mail om hvornår banko starter igen. Kender I nogle der ikke har mail eller er på facebook, 
må du meget gerne give beskeden videre. 

Andre aktiviteter i Seniorcentret fortsætter. 

Vi har mange gode oplevelser fra den sidste tid - hvor I på holdene har mødtes og hygget 
jer sammen, og alle har hjulpet til med at overholde retningslinjerne - selvom det nogen 
gange kan være svært, da vanens magt jo ikke lader sig fornægte. 

Men stor ros til jer alle, og banko spillet er kun aflyst ud fra et forsigtighedsprincip i forhold til 
antal og lokale 

Det vil sige at bl.a. fiskemøde på fredag stadig finder sted kl. 10-12. 

Vi har modtaget en ny sending tasker, punge og handsker fra Bjørn og Bjørn. 

Som kan ses og købes frem til fredag den 9. oktober. De gode sager vil kunne ses/købes 
ved kontordøren frem til mandag den 5. oktober , hvor det igen vil være at finde i 
receptionen. 

Receptionen åbner igen for billetsalg og butikssalg mandag den 5. oktober kl. 10-14 

-Og det er rigtig godt, for efteråret kommer til at byde på mange overraskelser! så glæd jer. 

Jeg kan løfte sløret for noget af det, men det vil blive oplyst mere senere. 

Brugerrådet har søgt Danske Seniorer og Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til 
aktiviteter der kan hindre ensomhed under Coronakrisen, bl.a. forskellige busture og 
foredrag. 

Og vi har fået pengene bevilget - STORT TILLYKKE. - vi glæder os. 

 Samtidig får vi besøg af sanger Erik Grib søndag den 25. oktober kl. 14.00 i Salen på 
Seniorcentret.  

Billetter vil blive sat til salg fra den 5. oktober og der er begrænsede pladser, så her skal du 
være hurtig! 

Vi håber på et godt efterår. 

Mange hilsner 

Lis 


