
Gribskov 17-5-2021 

 

Kære alle 

Nu er vi på plads med menu til vores 3 fællesfrokoster. 

Prisen er 60,- pr. kuvert, Inkl. en genstand fra baren. Billetter kan enten hentes på centret 
eller du kan bestille ved at ringe eller svare på denne mail 

Arrangementerne foregår enten i Gården ved teltet eller i Salen, alt efter vejret! 

26. maj kl. 12.00 Pinsefrokost Menu: Stegt kylling over/underlår med hvidkålssalat og 
kartoffelsalat  

10. juni kl. 12.00 solformørkelse med frokost - vi griller kyllingebryst og pølser, tilbehør 
vil være kartoffelsalat og bl. Grøn salat og brød - solformørkelsesbriller er inkl.  

24. juni kl. 12.00 sommerfrokost Menu: Tarteletter med 2 slags fyld herefter kaffe med 
dessertkage. 

Vi glæder os til at se dig. Brugerrådet og "vi spiser sammen holdet" 

Tirsdag den 25 maj åbner systuen op for syning. 

Vi starter op som i efteråret med formiddags og eftermiddagshold mandag, tirsdag og 
onsdag, Vi har fået fyldt lidt op på hylderne, samt flere nye Burda og Alt om Håndarbejde 
blade, til inspiration. 

Vil du være med skal du ringe og tilmelde dig et hold, eller høre om der skulle være et 
afbud hvis du ikke er tilmeldt. 

Vi håber at det efter sommerferien igen er muligt at "droppe" ind og sy uden tilmelding. 

Tirsdag den 25. maj kl. 12.30 Velkommen til kortspillerne  

Endelig langt om længe er der nu mulighed for at spille kort igen som aktivitet på centret, i 
takt med at alle er vaccineret, er det igen muligt. vi glæder os til at se jer alle igen. Har du 
ikke spillet før i gruppen, men har lyst at spille med, er du meget velkommen - vi spiller 
Whist. 

Mandag den 31. maj kl. 13.30 Syng med Harmonikabanden. 

Harmonikabanden har nu øvet nogle gange og inviterer derfor til en hyggelig eftermiddag i 
Salen, hvis vi ikke kan holde afstanden må vi nøjes med at nynne med. Velkommen. 

Vi venter på: 



Billetter til Tivolikoncerterne og datoer for busturene, så næste nyhedsbrev kommer med 
flere informationer hurtigst muligt. 

Mange hilsner 

Pia, Stine og Lis 

 


