
Helsinge den 19-3-2021 

 

Kære alle. 

Nu er foråret lige om hjørnet – og vi gør klar til at vi kan mødes udendørs. 

Med de nye lempelser som blev forhandlet torsdag, er det nu muligt for os at være op til 50 
personer udendørs – stadig med afstand, men det giver alligevel mulighed for at mødes 
mere på tværs. 

DERFOR vil vi efter påske sætte fokus på udendørs sammenkomster mens vi venter på 
vaccinetilbud. Og i takt med flere åbninger står vi selvfølgelig på spring til også at åbne 
dørene til indendørsaktiviteterne, lige så snart det bliver muligt. 

Udendørs byder vi velkommen til: 

Gymnastik i det fri med Kirsten Nielsen på Præstens plæne tirsdage kl. 10.00 

Startdato: 13. april. Du kan tilmelde dig holdet eller bare droppe forbi og være med. 

Gymnastik i det fri med Stine Jensen på Præstens plæne torsdage kl. 10.00 

Startdato: 8. april. Du kan tilmelde dig holdet eller bare droppe forbi og være med. 

  

Gåture ”Walk and talk” fra centrets aktivitetsplads - Fri fremmøde 

Onsdage kl. 10.00 med Stine Jensen 

Torsdage kl. 10 med Leif Hansen 

Turene tilrettelægges på dagen og foregår hovedsageligt i Valby Hegn. 

  

Vi indbyder igen til Naturlige FortælleFællesskaber med Anne Leonora Blaakilde om 
mandagen   

Vi har åbenbart ikke beskrevet formålet med denne aktivitet tydeligt nok, hvor 
omdrejningspunktet er mindfullness, yogaøvelser, alternative øvelser og fælles fortællinger 
i naturen. 

Så, er du til eks. Chai Thi, Qi gong eller lignende vil dette måske tiltale dig. 



Vil du være med og opleve en anderledes time i naturen – kan du tilmelde dig 7249 9175, 
der er et hold henholdsvis i Helsinge og i Gilleleje, begge er åbne for tilmelding. 

Skuret ved Aktivitetspladsen er nu blevet ”lukket” med en gennemsigtig side, dette gør 
siddepladserne lidt lunere, da vi slipper for vindtunnellen rundt om hjørnet. Og man kan 
stadig følge med i hvad der sker på aktivitetspladsen! 

Vi byder på forårskaffe i Skuret! Ring og aftal nærmere, eller kom forbi. 

Aktivitetsholdet er startet med at spille petanque hver tirsdag – Velkommen igen! 

Der er mulighed for at nye hold kan spille på andre tidspunkter, så har du lyst at udfordre 
dine venner eller dit hold med en lille dyst er I velkomne 

Seniorcentrets cykelhold er ved at gøre cyklerne klar – og mødes første gang mandag 
den 12. april ved Aktivitetspladsen på centret kl. 9.30   Velkommen igen! 

Vil du med ud at cykle? Vi cykler i moderat tempo og sørger for at alle kan følge med. Når 
vi er kommet i form, plejer vi at cykle omkring 20 km. 

Husk cykelhjelm og vanddunk. 

Teltet på gårdspladsen – glæd jer også til at teltet igen står på gårdspladsen! Her vil vi 
gentage succesen fra sidste forår med kaffemik og grilldage – herom mere senere 

  

Og så til noget helt andet. 

Vi har stadig få billetter til koncerterne i tivoli med Danske Seniorer, vil du med kan 
det nås endnu! 

Vi skal afgive endelig antal i april, så skynd dig at bestil! Pris 210,- inkl. adgang til Tivoli - 
du skal selv sørge for transport. 

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 

  



Vil du gerne vide noget mere om pension og efterløn? kan du hente ”Den lille gule” 
Pensionist eller efterlønner 2021 – alle de vigtige oplysninger et sted. 

Udgivet af Danske Seniorer 

Kan hentes på centret evt. sammen med det sidste nye Seniorblad – eller en spændende 
bog. 

  

Mange forårshilsner 

Pia, Stine og Lis 

  

Pas godt på dig selv - vi glæder os til at ses igen. 

  


