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Beretning for Gribskov Seniorcenter 2020 

Siden den 17/2 2020 

Generalforsamlingen blev afholdt efter vedtægterne, valgt til Rådet, Formand Leif 
Hansen, Næstformand Yvonne Alex, Kasserer Inger Fjeldgaard, Sekretær Inge 
Kristjansson, Flemming Rummelhoff, Hans Helmer Nielsen, Elisabeth Iversen, 
Suppleant Eigil Andersen. 

Vores arbejde som Råd startede med, vi skulle forholde os til Corona restriktioner, 
Sprit, afstand, mundbind, her lever centeret op til de krav der er blevet stillet, 
aftørre borde og stole af efter brug, det er Lis, Stine og Pia der her har den store 
opgave, at håndhæve de gældende regler, det gør de rigtigt godt. 

Alle planlagte arrangementer skulle ændres/ udskydes, det resulterede i nye tanker 

Hvad gør vi nu?.vi fik arrangeret en frokost på Græsted Kro med god tilslutning, 
rigtig hyggeligt, vi havde planlagt 4 ture med bus, en til Helsingør, en tur til Bakken 
og en til Holmegård Glasværk museum som alle tre er udsat, en juletur til Gisselfeld, 
som blev ændret til en juletur Gyrstinge Skovkro, hvor vi spiste en lækker 
julemiddag, der fra kørte vi til Birkegårdshaverne på vest Sjælland, det var en meget 
smuk tur. De udsatte ture kan ses på opslagstavlen ved køkkenet. 

Vi har søgt om støtte i Kulturministeriet og Danske Seniorer, til afholdelse af disse 
turer samt 3 foredrag, dem har vi modtaget. 

Teltet som vi fik sponseret fra det Grønne hus 2019, blev rejst på P.- Pladsen, som 
kunne anvendes til mange opgaver, vores ide var at samles, så vi kunne ses og få en 
hyggelig snak. 
Formiddag/ eftermiddag med kaffe og kage fra bage køkkenet, senere blev det til 
grill pølser med brød, der var stor tilslutning, der blev også spillet musik, og hold 
møder, teltet var flot dekoreret med blomster, som Flemming havde plantet og 
plejet hele sommeren, det var fra disse blomster der blev pyntet med i centeret, der 
er billeder fra arrangementerne i teltet, på opslagstavlen i centeret. 
 
Vi har søgt det Grønne hus om hjælp til Systuen, IT, Gymnastik, Billard, Tog klubben   
og træværksted, Blandt de mange som havde søgt hjælp fra det Grønne hus, fik vi 
det vi havde søgt på nær træværkstedet. 



Vi har sammen med Gilleleje Aktivitets center søgt, Kulturministeriet om støtte til 
naturlige fortællefællesskaber med Anne Leonora Blaakilde, det er også bevilliget. 

Vi har sammen med Gilleleje Aktivitetshus sendt brev, til Gribskov kommune om 
Kontingent nedsættelse, det er blevet afslået, vi forsøger igen.  

Det svære i denne tid er ensomhed, frygten for smitte, som afholder folk for 
samvær,  

Noget nyt, flere ude arrangementer, bl.a. Gymnastik i Præsten have med Stine,  

I månedsblade og info som Lis udsender har I haft mulighed for at læse, hvad der 
sker og ikke sker i centeret. 

På generalforsamlingen lovede jeg at komme ud og besøge alle hold, jeg har mødt 
mange hold, men ikke alle, håber på nye tider, så kommer jeg på besøg. 

Spise sammen er afholdt få gange, med overholdelse af gældende regler.  

Fremtiden, mit store ønske er at vi kan komme tilbage til virkeligheden, mødes med 
vores hold, spise frokost sammen, (køkkenholdene er klar) 

Forårsfest, Sommerfest, turen til Gribsø, og alle vores fælles sammenhold. 

Afholdelse af Generalforsamling 26 april 2021, 

Jeg vil her slutte med en kæmpe tak til Lis, Stine, og Pia for deres store arbejde, med 
at få Gribskov Senior Center til at fungere med de regler som vi skal rette os efter. 

Tak til Rådsmedlemmerne for deres arbejde, en særlig tak til Flemming for billeder 
og Blomster. 

Tak til alle medlemmer for jeres glæde ved at komme her i det hyggelige hus 

Leif Hansen 

Formand 


