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Info omkring aktiviteter på Centret.
Vi har oplevet i disse corona-tider, at planlagte aktiviteter kan ændre sig fra dag til dag, hvilket har gjort det
vanskeligt at lave et blad. Derfor er der sendt nyhedsbreve ud på mail, til jer der har en mailbox.

Kære alle.
Jeg håber at 2021 bliver mere lyst og
mindre bekymrende for alle, end det
har været i år. Jeg synes at I alle har klaret året rigtig
rigtig godt på trods af alle udfordringerne, om det så
har været isolation derhjemme, fravalg af visse oplevelser I har været vandt til og glade for, ændring af flere
aktiviteter på centret, eller hvad det har været.
Jeg håber ikke I helt har tabt modet, men ligesom jeg,
glæder jer til at tiderne må blive bedre i det nye år.
Mange kærlige hilsner til alle,

Glædelig jul og godt nytår.
Lis

Opkrævning af kontingent 2021
I januar måned vil i blive opkrævet over betalingsservice
eller få tilsendt en faktura i E-boks.
I forhold til refusion /tilbagebetaling af en del af kontingentet for 2020 skal det politisk behandles i Ældre,
Social og Sundhedsudvalget den 5. januar.
Vi har bedt om mulighed for noget tilbagebetaling da
Centret har haft lukket i 3 måneder og en del af aktiviteterne ikke har kunnet lade sig gøre.
Dette er ikke afhængigt af indbetalingen for 2021 hvor
kontingentet stadig er 450,- kr.
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Stor tak til det ”Grønne Hus”
Ved Det Grønne Hus uddelingen har de betænkt flere
forskellige grupper på Seniorcentret – tusind tak.
Systuen der kan glæde sig til nye overlock-symaskiner,
Billardgruppen til nyt klæde til billardbordet, Toggruppen til projekter, Gymnastikholdene til balancedisc og
IT – gruppen til undervisningsfjernsyn.

Nyt fra Seniorfisk
Vores fiskemøder og julefrokost er desværre aflyst.
Vores næste tur er med ”Viking” 17/12 kl. 8.00-14.00.
Tilmelding til Anders tlf. 28953958 eller Eivin 6186
6487. Vi har oprettet en sms-gruppe, hvor vi kan meddele om nye ture osv. Er du ikke med i sms-gruppen kan
du ringe til Eivin.
Venlig hilsen Eivin Christensen

JANUAR 2021
Mandag den 4. januar åbner centret igen, hvis alt går
som forventet.
Hvis der ikke kommer nye restriktioner vil centret igen
være åbent. Der vil stadig være krav om at vi kun må
samles 10 personer, og skal bære mundbind eller visir
på fællesarealerne.
Status på systuen og i Hulen gennemføres normalt, så
begge steder er lukket i uge 1, men åbner igen for aktivitet mandag den 11. januar.
Mandag den 11. januar
Køkken og receptionen åbner igen.
www.gribskovseniorcenter.dk

fortsættes på bagsiden
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Januar 2021
Køkkenlister er ikke færdige, men bliver sendt ud på
mail inden opstart.
Onsdag den 13. januar kl. 17.00
Vi spiser sammen og denne gang er menuen:
Brændende kærlighed med bagte grøntsager og vanillabudding med kirsebær. Pris 75,- kr.
Køb billet i receptionen. Har du stadig en ubrugt billet
fra 4. november kan du også bytte den.
Torsdag den 14. januar kl. 13.30
starter malerholdet op igen. Velkommen
Fredag den 22. januar kl. 10.00 indkaldes receptionisterne til møde. Husk vi slutter mødet med en lille nytårskur med smørrebrød. Tilmelding på listen.

Hvad kan vi med ”Facebook” ?
I det nye år vil vi gerne gøre mere i vores facebook
gruppe. Evt. små konkurrencer, bag din ynglingskage
eller tag et billede. Har du gang i et håndarbejde, går du
mange ture, er det hyggeligt at dele med andre hvor
mange skridt der er gået eller hvor er en spændende tur,
måske kan man aftale at mødes?
”Normale tider” på centret lader nok vente på sig i vinterhalvåret, så derfor kunne det være hyggeligt at ”tale
sammen” via facebook gruppen.
Er du ikke med i Gribskov Seniorcenters Facebookgruppe, kan du tilmelde dig nu.
Gribskov Senior Center ønsker alle en god JUL & godt NYTÅR

