
Kære alle 

I dag skinner solen og vi får lyst til at der skal ske noget, ganske vist er det vinter og 
frostkoldt men der er høj himmel. 

Husk! hvis du vil låne en bog i vores bogreol, kan du ringe og aftale et tidspunkt, hvor du 
kan komme. Tlf. 7249 9175 

Naturlige fortællefællesskaber, der skulle være startet på mandag den 8. februar 
udsættes til mandag den 1. marts, da vi så forhåbentlig kan være flere op til 10 deltagere. 

Vores planlagte busture i efteråret, har vi fået lov at udskyde frem til juni måned – det er 
vi glade for, da det giver større sandsynlighed for at vi kan komme afsted. 

Sammen hver for sig, siden sidst har vi afprøvet Google meet, som er en platform hvor 
flere kan tale sammen via computer, ipad eller smartphone – det virkede ganske godt, og 
er værd at prøve! 

Vi har lagt vejledninger ud på vores hjemmeside www.gribskovseniorcenter.dk hvordan du 
kan bruge systemet, du er også velkommen til at ringe til Centret eller Bjarne, så prøver vi 
at hjælpe jer igang. 

Pennevenner, jeg har modtaget en opfordring fra Lisbet Kaae, det lyder rigtig hyggeligt og 
kan være sjovt også at få i gang. 

Kære allesammen. 

Da jeg var stor pige, var en af mine største fornøjelser at starte en penne-venne-klub. 

Gennem 'tante Karen's Ping-klub i en af aviserne fandt jeg pennevenner i Danmark. 
Jævnaldrende. 

Vi skrev så til hinanden. Ikke store afhandlinger, men løst og fast fra dagligdagen. 

Det kunne være *den dumme lærer* eller en fødselsdag eller noget man havde hørt 
eller tænkt over. 

Jeg havde en penneven fra Esbjerg. Han havde haft konfirmation og havde af forældrene 
fået ET GEBIS. 

Sådan var det altså i Jylland! 

Jeg kunne tænke mig at forsøge det samme her i Seniorcentret. 

Ved computerens hjælp kunne brevene og hilsnerne jo hurtigt flyve os imellem. 

Jeg er Lisbet (hende med klaveret)  

http://www.gribskovseniorcenter.dk/


jeg glæder mig til 1-2-3-4-5-6- pennevenner med mod på at skrive 

Vi behøver jo ikke at kende hinanden på forhånd. 

Min mailadresse er: lisbetkaae@gmail.com 

Vaccinationer. Jeg har nu hørt at der nu er muligt for næste gruppe at blive vaccineret i 
Hillerød, her får I besked enten i e- boks / med brev eller telefonopkald fra kommunen. Så 
nu går vi lysere tider i møde. 

Mange hilsner 

Stine og Lis 
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