
Helsinge den 21-05-2021 

Kære alle 

Rigtig god pinse. 

Nu er opkrævningerne sendt ud til jer, enten til betalingsservice eller i E-boks. 

Hvis I ikke ønsker medlemskab af Seniorcentret, kan I henvende jer, enten her til centret 
eller til økonomisk afd. Tlf 7249 6000, som administrerer indbetalingerne (der er desværre 
oplyst forkert telefonnummer på opkrævningen). 

Nu er der flere aktiviteter der er parat til at starte op igen – så læs endelig videre 

Fra i næste uge, virker coronapasset efter første stik+ 14 dage – dette gør at vi ikke skal 
se en negativ test hvis du har fået første stik. ( det gør det hele lidt nemmere) 

Systuen åbner tirsdag den 25. maj – vi starter med at sy i hold formiddag og 
eftermiddag. Vil du være med ring og hør nærmere. 

Kortspil starter tirsdag den 25. maj – Vel mødt 

Det varme hjørne mødes hver onsdag kl. 13-15. Vi har plads til flere, hvis du vil være 
med. 

Sangholdet synger igen! 

Vores sanghold kan nu igen synge indendørs –  vi starter derfor op igen allerede torsdag 
den 27. maj kl. 10-12. konceptet er lige som vi plejer, Ingelise spiller til og vi vælger en 
sang på skift bordet rundt. Midtvejs er der kaffe og mulighed for en bolle. Vel mødt 

Lad gerne oplysningen gå videre! -Kender du nogen der plejer at være med på 
sangholdet, som får mail, må du gerne give beskeden videre. 

Swingtetten holder åben øvedag fredag den 25. juni kl. 11-12 i salen. Kom og lyt med, 
jazzbaren er åben. 

Harmonikabanden afholder ”syng med” mandag den 31. maj kl. 13.30-15.30 Kom til 
en hyggelig eftermiddag. 

Keramik - Der er kommet nyt ler hjem, så har I lyst at starte, er vi klar til at modtage jer. 

Spansk fortsættere ved Susanne, mødes alle tirsdage i juni i jeres normale lokale - 
velkommen 

Og vi afholder også pinsefrofost på onsdag den 26. maj kl. 12.00 - med mad leveret af 
Kim Jensen fra Maarum - vi har stadig ledige billetter hvis du vil med - sidste frist tirsdag 
kl. 12.00  



Køkken og Reception starter først op efter sommerferien – men husk vi har gratis 
kaffe o.lign. i Kaffeautomaterne og har også hjemmebagte boller og kage efter aftale. 

Husk madpakke hvis du er her en hel dag. 

Flere nyheder snarest efter pinse! 

Mange pinsehilsner 

Pia, Stine og Lis 

 


