
Helsinge 25-2-21 

Kære jer. 

Med de nye lempelser kan det nu lade sig gøre at starte Naturlige fortællefællesskaber  

Du kan nå det endnu - der er stadig få ledige pladser! Ring eller skriv tilbage! 

hermed et velkomst brev fra Anne Leonora: 

Velkomstbrev 
Kære deltager på holdet: Naturlige fortællefællesskaber 
Tak fordi du vil være med til at afprøve dette nye koncept med fortælleøvelser, bevægelse 
og afspænding i skoven, som er støttet af ”Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod 
ensomhed” fra Slots- og kulturstyrelsen. 
Jeg glæder mig meget til at møde dig og de andre deltagere og til at udforske, hvad vi 
sammen kan få ud af forårets forløb i naturen. 
Lige nu har vi spændt ventet på om vi må være mere end 5 samlet udendørs – og det må 
vi heldigvis! 
Så derfor vil jeg gerne byde dig hjerteligt velkommen til på mandag d. 1.marts. Det er så 
småt begyndt at blive forår med mere sollys, fuglekvidder og mildere vinde, og vi kan se 
frem til, at det hele tiden går den rigtige vej. Det bliver rigtig dejligt. 

Tidspunktet er blevet rykket pga Corona: 
Hver mandag fra d. 1.3.2021 til 6.6.2021, begge dage inklusive, men minus 5.4 (påske), 
26.4., 17.5. og 24.5. (pinse). Kurset forløber altså over 12 mandage i alt. 
Helsinge hold 1: 08.30 - 10.00 Helsinge hold 2: 10.15 - 11.45 Gilleleje hold 2: 13.00 - 
14.30 Gilleleje hold 1: 14.45 - 16.15 
Sted: Helsinge: P-pladsen ved Valby Hegn, Bukkarvej. Vi mødes ved motionshuset. 
Gilleleje: P-pladsen ved Fyrkroen, Fyrvejen. Vi mødes ved det store, væltede piletræ. 

Krav til deltagelse: Du skal være iført løstsiddende tøj, som passer til vejret og til 90 
minutters ophold i naturen, også så du kan tåle at sidde stille i ca. 15 minutter. Fodtøj skal 
være behageligt og belejligt. Vi tager ud i næsten al slags vejr. Medbring egen drikkelse og 
et siddeunderlag, notesbog og pen, to plasticposer samt mobiltelefon til eventuelt at tage 
fotos undervejs. Et tæppe kan være en god ide. 

Vel mødt fra Anne Leonora 
Du er velkommen til at ringe eller maile, hvis du har spørgsmål. 

tlf. 26284988 
Mail: al@blaakildes.net 

  

mailto:al@blaakildes.net


Helsinge 25-2-21 

Forårsbanko. 

Kom og vær med når vi byder foråret velkommen og spiller årets første online bankospil. 

Vi har gjort forårsrent og fundet en hel masse ’guld i støvet’, som du kan blive den heldige 
ejer af. 

Du kan bla. vinde øl og vand, kaffe, muleposer og andet godt, som bliver annonceret på 
dagen. 

Har du lyst at være med, kan du hente din plade på Gribskov Seniorcenter. Skriv/ring 
inden du kommer på 7249 9175. 

Du kan hente din plade fra 10-14 mandag-torsdag i næste uge. (1.-4. marts) 

Er du forhindret i at hente din bankoplade, er der mulighed for at vi kan ligge den i din 
postkasse. 

Ring til os, så finder vi ud af det. 

Vi spiller d.10/3 kl.14 på Facebook og d.17/4 kl.14 på Google Meet. 

Så hvis du vil spille med begge dage, skal du beholde din plade. 

Det er gratis at deltage. 

Mange forårsbanko hilsner 

Stine og Lis 

 


