
Kære alle 

Rigtig god søndag - lidt nyt herfra mens vi venter. 

Centeret er jo foreløbig lukket frem til 7. februar, og herefter vil der nok komme en 
forlængelse mere til efter vinterferien, nu må vi se. 

Jeg håber I alle stadig er ved godt mod, jeg kan mærke at vi alle sammen næsten holder 
vejret og afventer tid til det er vores tur til at få vaccine. Jeg håber at der kommer en 
løsning, så vaccinationsplanen kan overholdes. 

Her lige lidt informationer mens vi venter 

Frivilligt korps - vaccinationshjælp 

Når det bliver vores aldersgrupper der skal vaccineres, kommer der en besked i e-boks 
eller som brev med posten. Lige nu arbejder kommunen på at få et vaccinationssted til 
Gribskov kommune, ellers vil det komme til at foregå i Hillerød. 

Det kan være en udfordring for nogle at få bestilt tid og komme afsted til 
vaccinationsstedet, derfor vil vi etablere et frivilligt korps der kan hjælpe dem der har 
behov. 

I er i forvejen rigtig gode til at tage hånd om dem I kender der kan have brug for hjælp eller 
en snak, men derfor kan der godt være nogle rundt omkring der gerne vil have hjælp til 
dette. 

Vil du hjælpe så ring 72499175 eller besvar denne mail. 

Kontingent 2020 og 2021. 

Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, er vores forespørgsel omkring reduktion i 
kontingentet for 2020 blevet politisk behandlet den 5/1, og er ikke bevilget, det vil sige at 
der ikke tilbagebetales penge for 2020. 

Der blev også besluttet at kontingentet for 2021 ikke bliver krævet før centrene er åbne 
igen. Så vær ikke nervøs fordi du ikke har fået en opkrævning – den kommer på et senere 
tidspunkt. 

Gribskov Seniorcenters generalforsamling udskydes til mandag den 26. april kl. 
14.00 

Hermed indkaldes til generalforsamling den 26. april, hvor vi håber vi igen kan være på 
vores center. 

På gensyn, Brugerrådet. 

Mens vi venter 



Under overskriften Mens vi venter, vil jeg informere om det vi godt kan trods lukning. 

Stine er i gang med at kontakte alle jer der ikke har mail eller er på nettet. Stine får nogle 
rigtig gode snakke med mange af jer og det lyder som I er ved godt mod og venter på 
normale tider igen, selv om det også er svært. Det er godt at høre. 

Husk du kan ringe til centret hvis du har brug for en snak! 

Naturlige fortællefællesskaber med Anne Leonora Blaakilde 

I Valby hegn og ved Nakkehoved fyr er næsten fuldtallig – vil du gerne med skal du ringe 
til centret hurtigst muligt. Vi har lavet hold af 10 personer, men hvis vi stadig kun må være 
5 samlet når holdene starter den 8. februar – finder vi en løsning på det, evt. at man 
mødes hver 14. dag. Når forsamlingsforbuddet hæves til 10 kan alle være med hver uge. 

Vel mødt. 

Ture med Leif 

Vil du med Leif ud at gå? Hver torsdag fra den 18. februar kl. 10.00 vil Leif gå fra 
Aktivitetspladsen ved Seniorcentret (i Gården) og over i Valby Hegn, vil du være med til at 
udforske Hegnet? der afsluttes med lidt varmt at drikke når I er tilbage ved Centret igen. 
Antal 5 – 10 – vil du være sikker på en plads – ring eller skriv gerne. 

Vis os dit nabolag! 

Stine og jeg vil også gerne ud at gå! Derfor må du gerne ringe og aftale en dag og tid hvor 
en af os kommer ud til dig og går en tur. Om det bare skal være ”dig og mig” eller du vil 
invitere en ven/veninde eller nabo med er helt op til dig, bare vi holder os til det tilladte 
antal. Turlængde 1-2 timer. Vi glæder os til at komme ud til dig/jer. 

Digitale platforme. 

Vi er ved at se på hvilke muligheder der er for at kunne ”være sammen hver for sig”. Der 
er flere muligheder, og vi er ved at undersøge hvad der er nemmest at gå til. Det handler 
også om hvilken opsætning og IT-programmer hver enkelt har, mere herom senere. 

Køkkenvagt. 

Jeg har reguleret køkkenlisten for foråret med opstart den 8. februar. Har centret stadig 
lukket, gemmer vi listen og tager den frem når centret er åbnet igen. 

Køkkenlisten er sendt ud pr, mail, og findes også som vanlig på centret – kan hentes efter 
aftale. 

Mangler du noget fra centret? 



Har du brug for noget på centret i ventetiden, kan du ringe og aftale nærmere, og vi er der 
til at kunne udlevere. 

Facebookgruppen 

Interessen for vores facebookgruppe vokser – det er rigtig godt, jeg håber vi her kan høre 
lidt om hvad vi hver især går og laver, eller vi kan spørge ind til noget vi lige er kommet i 
tvivl om. 

Hold også øje med andre tiltag på siden! 

Mange søndagshilsner 

Stine og Lis 

 


