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Kære alle. 

Mens vi alle venter på næste udspil omkring Corona og oplukning af landet, kan vi glæde 
os til martsmåned og forårets komme, og at nogle af jer er begyndt at blive indkaldt til 
vaccine, det er rart at vi nu kan mærke at der er ved at ske noget. 

Men, vi kan også så småt glæde os til flere forskellige andre ting, nemlig: 

Sommerkoncerter i Tivoli- med Danske Seniorer 

Danske Seniorer udbyder nu 4 koncerter til sommeren 2021, og vi har fået billetter i 
kommision! 

- så vil du sikre dig en billet kan du allerede nu tilmelde dig en eller flere koncerter. pris pr. 
billet 210,- kr. inkl. adgang til Tivoli. 

Bestil ved at svare på denne mail eller ringe til Centret. 

Koncerterne er følgende: 

En hyldest til John Mogensen    -  Mandag den 14. juni kl. 11-13.15 

Elvis - the king of rock´n´roll   -  Torsdag den 12. august kl. 15.00-17.15 

Tilløkke Otto  -  torsdag den 26. august kl. 15.00-17.15 

Vores Favoritter  - Torsdag den 23. september kl. 11.00-13.15 

På tur med Stine onsdage kl. 10.00 fra Aktivitetspladsen ved centret. 

Vi går tur hver onsdag kl. 10.00 - turenes længde og varighed afhænger af hvem der vil 
med ud at gå! Bliver vi flere end det tilladte deler vi os i 2 hold - kom og gå med og få en 
lille snak. start onsdag den 3. marts 

Husk også Leif går tur hver torsdag kl 10.00 fra Aktivitetespladsen og rundt i Valby 
Hegn 

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 har nu prøvet nogle gange med "Google Meet" hvor det er muligt at sidde hjemme hver 
for sig og tale sammen over computeren med billed på! vores oplevelse er at det er meget 
hyggeligt, og en god måde at være sammen på, når vi jo ikke kan være fysisk sammen 
over en kop kaffe. Hvis du vil prøve, eller have hjælp, er du velkommen til at ringe. 

Husk også vores bogreol og puslespilsudlån! ring og aftalt tid. 

På beding er blandt andet også: 

Online bankospil  

10x10km. cykelture fra juni til oktober, herom mere i næste nyhedsbrev 

  

Mange hilsner 

Lis 

 


