
Kære alle. 

Medens vi afventer nyt om vores busture vil jeg informere lidt om hvad der også sker på 
Centret i nærmeste fremtid. 

Vores Julemarked er omdannet til "Julestue" som åbner i receptionen fra næste uge, 
her vil være mulighed for at komme i julestemning - købe en julegave - smage 
hjemmebagte småkager og få en lille snak med receptionspersonalet. 

Julestuen vil være åben frem til jul mandag til torsdag kl. 10-14 Vel mødt. 

******* 

Malerholdet har udstilling i Salen og nærmeste gangareal frem til torsdag den 26. 
november  

Kom og se de flotte malerier. Malerierne kan købes. 

Fra mandag den 30. november og frem til jul udstiller Alice Sørensen 
Patchworktæpper - kom og se - disse kan også købes. 

******* 

Førstehjælpskursus mandag den 23. november kl. 13-15 

I forbindelse med at vores hjertestarter skal tjekkes, afholder vi et opfølgningskursus af 2 
timers varighed. 

Der er plads til 9 deltagere - vil du med kan du skrive dig på listen eller ringe til os, så 
skriver vi dig på. 

******* 

"Hvordan kan vi bedst være i krisen, mens den sker? 

Foredrag med Sarah Warny Berg onsdag den 25. november kl. 14.00 

Du kan stadig nå at være med - pris 25,- kr. for kaffe og kage. Vi ses. 

******* 

Vi spiser sammen igen onsdag den 2. december. Menuen er oksesteg, små stegte 
kartofler m. rodfrugter og sovs. 

Som vanlig er prisen 70,- kr. har du billet fra 4. november kan den ombyttes.  

Hvis forsamlingsforbuddet stadig er 10 - dækker vi op i flere lokaler, så det bliver flere små 
selskaber af 10 personer. 



Det bliver også hyggeligt. 

******* 

Hvis du allerede nu tænker på ferie i 2021, har vi fået nyt katalog fra Højskolerne med 
kurser 1-7 uger. Kom og hent et eksemplar. 

******* 

Til slut vil vi gerne rette en stor tak til "Det Grønne Hus" da de har betænkt flere 
forskellige grupper på Centret i deres sidste uddeling. 

Det er Systuen, Billard, Toggruppen, Gymnastikholdene, og IT-gruppen. 

Tusind tak. 

******* 

Vi afventer nærmere omkring vores busture - og så snart vi ved noget - skriver jeg igen. 

Mange hilsner 

Lis 

 


