
Helsinge 1-7-2021 

 

Nu er det blevet tid til sommerferie! 

Centret holder 2 ugers ferie i år fra den 5. til 18. juli – så slår vi dørene op igen 
mandag den 19. juli. 

Allerede den første uge øver Harmonikabanden, porcelænsmalerne maler, Stensliberne 
arbejder, Det varme hjørne har mødtes hele tiden, Linedance har sommerdans, Systuen 
er åben - dog uden vejledning, kortspil og billardspillerne kommer også. 

Har du lyst at komme forbi, er døren også åben for dig. 

Vores blad kommer på gaden 1. august – men kan allerede fra i morgen ses på 
vores hjemmeside www.gribskovseniorcenter.dk 

Herunder er også lidt af de nyheder I skal være opmærksomme på hen over sommeren. 

Vil du være med i vores cykelprojekt? 10x10 km. For mental sundhed 

Centret har tilmeldt sig cykelprojektet 10x10 km. For mental sundhed via DAI. 

Det vil sige vi er værter ved 10 cykelture af ca. 10 km. rundt omkring Helsinge. Vi starter 
ved Aktivitetspladsen ved Seniorcentret mandage kl. 9.30 (se aktuelle datoer nederst) 

Projektet skydes i gang mandag den 26. juli og slutter mandag den 4. oktober 

Hvis du vil med, og cykler med alle 10 gange deltager du i en konkurrence om en cykel. 
Pump cyklen og oplev forskellige ruter rundt i oplandet, sammen med os. (alle kan 
deltage) 

Følgende datoer: 26/7-9/8-16/8-23/8-30/8-6/9-13/9-20/9-27/9 og 4/10 

  

Seniorprisen 2021 

Kender du en senior, som gør en helt særlig indsats på det frivillige område? Så indstil 
vedkommende til året Seniorpris. 

Frist for indstillinger er d. 11. august 2020. 

Seniorprisen er en anerkendelse og påskønnelse af seniorer, som gør en helt særlig 
indsats på frivilligområdet og du kan være med til at bestemme, hvem der skal indstilles til 
prisen 

http://www.gribskovseniorcenter.dk/


Hvem kan indstilles til prisen?  

Alle kan indstille en person, gruppe, forening eller en organisation, som de mener, gør en 
helt særlig indsats. 

Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov 
Kommune til gode. 

Blanket til indstilling kan findes på Gribskov Kommunes Hjemmeside. 

  

Køkkenmøde: 

Køkkentjanserne indkaldes til opstartsmøde mandag den 16. august kl. 13. – 15. 

Første åbningsdag i køkkenet bliver 6. september. 

Har du - eller vil du gerne have en køkkentjans, så mød endelig op. 

Skal køkkentjansen være anderledes, eller? 

Vi tjekker den nye køkkenliste – kan alle - og har vi ledige dage. 

På glædelig gensyn Karin og Lis 

  

Tak for at dejligt forår 

Rigtig god ferie/ sommer til jer alle 

Pia, Stine og Lis 

 


