
Helsinge 4-5-2021 

 

Kære alle 

Så er der tid til genåbning. 

Nu er ventetiden ved at være forbi og vi kan få endnu mere af vores normale 
hverdag tilbage. 

Så glæd jer. 

I dette nyhedsbrev kommer flere nyttige oplysninger – så læs gerne hele informationen. 

I takt med at flere og flere bliver færdig vaccineret, kan vi åbne mere og mere op på 
centret, når I har modtaget et coronapas skal dette bare medbringes, hvis du ikke er 
færdig vaccineret, skal du medbringe et negativ test max 72 timer gammel. (udendørs er 
ikke krav om Coronapas) 

Inde på centret, kan vi allerede nu byde flere hold velkommen, fra på torsdag er det 
muligt at samles op til 25 personer. Og fra den 21. maj må vi være op til 50 samlet i f.eks. 
salen. 

Derfor har flere hold taget hul på den nye sæson. 

Bl.a. porcelænsmaling, Det varme hjørne, billard, Harmonikabanden, swingtetten, 
togklubben, fiskeklubben o.m.a. 

Systuen åbner op for syning tirsdag den 25. maj. Spansk fortsættere mødes hver tirsdag i 
juni. 

Kortspil Whist har nu også mulighed for at starte op igen – vi glæder os til at se jer 
igen om tirsdagen. 

Natur-yoga i Valby hegn ved Grillpladsen, flytter til mandage kl. 15.15-16.45, har du tid 
og lyst er der ledige pladser, ring til Anne Leonora tlf: 2628 4988 

Billetter til koncerterne i Tivoli, er nu bestilt og vi venter på at de bliver tilsendt, herefter 
kan I hente billetter og afregne.        I hører nærmere. 

Busturene til Søfartsmuseet i Helsingør og Holmegaard Værk er ved at blive 
tilrettelagt igen, her kommer snarest nye datoer! 

Kontingentopkrævning, I takt med at vi nu er begyndt at åbne, vil I modtage BS træk 
eller faktura i Eboks omkring 1. juni. Kontingentet er 450,- kr. og gælder for 2021. 



Vi har forsøgt at få beløbet sat ned, men det er politisk besluttet at der ikke gives refusion 
til kommunale institutioner, og derfor heller ikke os. 

Vi har derfor besluttet at give rabat i løbet af efteråret. 

Som det første tiltag, er de forskellige drikke i Kaffeautomaten gratis resten af året. 

Indkaldelse til Generalforsamling 

Brugerrådet indkalder hermed til generalforsamling mandag den 21. juni kl. 14.00 

Fælles frokosttilbud i sommer: 

Vi arrangerer fælles frokoster følgende dage: 

26. maj kl. 12.00 Pinsefrokost 

10. juni kl. 12.00 Grill frokost i forbindelse med delvis solformørkelse mellem 11.00-14.00 

(Briller medfølger) 

24. juni kl. 12.00 sommerfrokost 

Pris og menu oplyses senere. 

Nyt tiltag til efteråret! 

Rejseklubben 

Har du oplevet spændende ting ude i den store verden og har du lyst til at dele dine 
oplevelser med andre globetrottere? 

Så er rejseklubben måske noget for dig. Vi skiftes til at fortælle om rejser fra det store 
udland. Store rejser, som små. Du er velkommen til at medbringe billeder og andre 
genstande, som understøtter fortællingen om din rejse. Vi indtager muligvis kulinariske 
oplevelser fra de gældende lande. 

Vi kunne lave arrangementer såsom inviterer foredragsholdere. 

Tovholder: Stine Krogh-Jensen ring og hør nærmere 7249 6731 

Lukkedage på centret: 

torsdag den 13/5 til og med søndag den 16/5 = Kristihimmelfartsferie 

lørdag den 22./5 til og med mandag den 24./5 = Pinse 



lørdag den 3./7 til og med søndag den 18./7 = sommerferielukket (i sommer lukker vi kun 
14 dage grundet omstændighederne) 

Vel mødt igen 

Mange forårshilsner 

Pia, Stine og Lis 

 


