
Helsinge den 26. oktober 2020 

 

Kære alle. 

Med de nye udmeldinger fra statsministeriet, vil vores hverdag i centret se lidt anderledes 
ud. 

Centret lukker ikke ned - men de fælles arrangementer/aktiviteter hvor vi er over 10 
bliver enten aflyst eller udskudt. 

Men vi håber at vi kan bibeholde vores dagligdag, så vi stadig har mulighed for at mødes i 
små grupper. 

De hold hvor I er over 10 personer, skal de næste 4 uger enten deles op, så man mødes 
hver 14. dag. eller I kan også udvide tiden, og dele i 2 hold, det afhænger af 
tovholder/underviser. 

Vi skal også fra på torsdag den 29. oktober bære mundbind eller visir på trapper, gange og 
fællesarealer, når I er inde i jeres lokalet må I gerne tage det af. 

Af aflysninger - udsættelser kan jeg foreløbig nævne: 

Syng med harmonikabanden i eftermiddag den 26./10 (Ingen publikum) 

Linedance fra i morgen og foreløbig næste uge med. 

"Vi spiser sammen" den 4. november  

Brugermøde den 9. november 

Mortenseftermiddag den 16. november 

Syng med harmonikabanden i eftermiddag den 30/10 (ingen publikum) 

Og vores planlagte julemarked den 21. og 22. november - vi satser dog på at lave en 
julestue i receptionen med flere små juleting til salg, så I løbende kan stikke næsen ind og 
se hvad der er. 

Vores Køkken: 

Vi kunne tænke os at de hold der har lyst til at spise smørrebrød eller kaffe og kage i 
forbindelse med deres aktivitet, kan aflevere en bestillingsseddel i køkkenet, hvorefter 
det kan afhentes i køkkenet og tages med tilbage til lokalet. 

Vores busture kan måske godt lade sig gøre - det får vi endelig svar på på torsdag (vi 
krydser fingre.) 



Jeg håber ikke nogen taber modet ved dette tilbageskridt, det er vigtigt at vi alle passer på 
os selv og hinanden. 

Vi står sammen i fællesskab. 

Mange hilsner 

Lis 

 


