
Kære alle 

Jeg håber I alle har haft en god påske, og for nogle af jer, har været mulighed for at være 
mere sammen med familie og venner, dette hvis man er færdig vaccineret. 

Jeg kan høre at flere har fået tilbud om vaccine, hvilket jo gør det hele mere muligt. I løbet 
af april/maj måned vil vi nok have mulighed for igen at komme inden døre mod fremvisning 
af coronapas. Det glæder vi os til. 

MEN vores planlagte generalforsamling her den 26. april bliver vi nødt til at udskyde til 
efteråret, så er vi mere sikker på at vi kan invitere uden at udskyde igen. 

Vores Formand Leif Hansen har imidlertid lavet beretning for 2020, denne kan ses her, 
vedlagt som fil, eller læses på vores hjemmeside. 

Med de sidste nye restriktioner/åbninger kan vi rette os efter nogle pejlemærker. 

Såsom: der åbnes for udendørs servering på restauranter – midt april 

-Vi hejser teltet i gården på mandag den 12. april – så vil der være mulighed for at komme 
forbi til en kop kaffe og kage – og i takt med at vejret bliver bedre finder vi også grillen 
frem! Ring og aftal nærmere. 

I løbet af maj måned må restauranterne åbne indendørs. 

Vi håber at vi kan åbne op inden døre i takt med det – vi venter på udmelding om hvor 
mange vi må være og hvilke afstandskrav der bliver. 

Alt dette hænger også sammen med vaccinationsprocenten for vores aldersgrupper 

Men - nu kan vi se lys for enden af tunnelen.  

Som noget nyt kan vi tilbyde Natur-yoga i Valby Hegn ved Grillpladsen hver mandag kl. 
10.15. Holdstart mandag den 12. april 

Efter opstart af Naturlige fortællefællesskaber, har Anne Leonora rokeret lidt rundt på 
holdene og kan nu tilbyde et hold kun med natur-yoga. 

Dette vil sige at man skal medbringe yogamåtte og have varmt tøj på. Vil du høre mere 
kan du ringe til Anne Leonora på telefon: 2628 4988 

Husk også alle vores øvrige udendørstilbud: 

Gymnastik i det fri med Kirsten og Stine tirsdag og torsdag 

Petanque banen - ledig for nye hold 

Gåture onsdage og torsdage 



Kaffemik i teltet – vil du gerne mødes med dit hold, kan I booke tid i teltet 

Grillhygge. 

Mange forårshilsner 

Stine, Pia og Lis 

 


