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Kære alle
Nu er der for alvor ved at være gang i efterårs- og 
vintersæsonen. Gangene og lokalerne summer af ekstra liv, 
når I alle haster afsted til jeres aktivitet, glade velkomst ord 
bliver udvekslet og sommeren skal lige til debat før 
aktiviteterne kan starte op. 

Det er rigtig hyggeligt, også når I lige slår et slag forbi min 
dør med en hilsen i forbifarten, det er jeg rigtig glad for. 
Men vi skal også huske hinanden på, også at ses med andre 
udenfor vores respektive hold. Da det jo også er en del af 
centrets formål af skabe netværk og bekendtskaber på tværs 
i huset. 

Dette forsøger vi ved at arrangere bl.a. fester - banko - ture 
- picnicture og nu fra 13. september "spiser vi sammen" en 
gang om måneden.
Jeg håber I vil tage vel imod disse tiltag i sæsonen 
2017/2018

Rigtig hjertelig velkommen igen,  Lis

***

Se hvornår holdene starter efter 
sommerferien

Vi har hængt en liste op på opslagstavlen på centret, hvor 
de enkelte hold har skrevet, hvornår de starter op igen efter 
sommerferien.
Er du i tvivl om dit hold, så tjek listen.
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Gribskov Seniorfisk afholder møde fredag 
den 1. september kl. 10.00 - 12.00
Referat fra møde den 4. august:
Jeg håber alle har haft en god ferie. Den 
28. juni havde vi en tur med Juventus efter 
torsk m.m. Vi havde flot vejr + masser af 
fisk: 60 torsk – sej – hvilling – knurhane – 
fjæsing og ising! Største fisk tog Søren 
Larsen på 2,1 kg. (Der var fisk til alle).
Den 9. august tog vi på havet med 
Juventus med godt vejr bortset fra en lille morgenregn. En 
god dag med masser af store torsk: 63 stk. + lidt sild. 
Største torsk fik Mogens P. på 7,4 kg. (årets største) – der 
var mange på 4-6 kg.!
Gribskov Seniorfisk ture august, september, oktober:
9/8 Juventus 9.00 – 14.00 alle arter.
24/8 filetkursus D.F fisk Holløselund, herefter varme 
deller, øl + hyggeeftermiddag.
Dato aftales senere: Put and take Dronningmølle, 
Lergraven, 4 timer 160,- kr. ubegrænset fisk, power bait + 
spinder – fisken går dybt. Ikke levende agn.
1/9 møde i Fløjen kl. 10.00 (evt. besøg af Ole Antares m. 
grej)
13/9 Juventus kl. 14.00 – 19.00 alle arter
27/9 Juventus  kl. 15.00 – 19.00 Reduceret pris
4/10 Juventus kl. 9.00 – 14.00 Flade
6/10 møde i Fløjen kl. 10.00

HUSK RESERVER: den 8. december til  julefrokost med 
alt godt fra havet + drikkevarer.

K + B Bent 48795858
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Banko bemærk!
Vi afholder ekstraordinært bankospil 
fredag den 1. september kl. 10.00-12.00
Da vi bliver nødt til at aflyse vores bankospil 

  den 22. september, spiller
  vi både den 1. og den 8. i 
september måned.

Vel mødt.

***

Køkkenet åbner igen  
mandag den 4. september
Vi glæder os til at have jer tilbage. 

Velkommen.

***

Rådsmøde
mandag den 4. september kl. 10-12

***

Receptionen er tilbage igen
mandag den 4. september kl. 10-14

Kom forbi og hils på - og se alle de dejlige ting i skabene. 
Velkommen tilbage.
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Køkkenmøde
tirsdag den 4. september kl. 14.00

***

Nyt fra Linedance – Introdag
tirsdag den 5. september kl. 10.00
Alle der er interesseret i at danse Linedance, både nye og 
øvede dansere er velkomne til at deltage.

Efterfølgende tirsdage laver vi hold-
inddeling, så vi kan honorere alle 
ønsker og sværhedsgrader.
Det kan f.eks.. blive: begyndere, 
lettere øvede, øvede og "de garvede"
 .

Vel mødt - Karen og Pia 

***

Det varme hjørne 
Vi mødes hver onsdag kl. 13.00-15.00

Har du lyst at tale med ligesindede – så er det varme hjørne 
måske noget for dig, vi mødes i ”Taleboblen”, hvor vi tager 
forskellige emner op, - hvad rører sig lige nu, har vi oplevet 
noget vi gerne vil dele etc.
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Der bliver også tid til en kop kaffe  og evt. kage.
Kom og vær med, det er meget hyggeligt.
Kontakt: Birte Groot  48795455; 
Sanne Stengaard 27570518; Steen Grenbom 29114017

Søndagstræf hveranden søndag
kl. 14.00 i lige uger

En del af det Varme hjørne.
Mød op til en hyggeeftermiddag,  Sanne Stengaard

***

CenterMesterskabet 2017
onsdag den 6. september kl. 12.00 - 16.00

Vil du med til Centermesterskabet 2017?

Vi starter med en let frokost, hvorefter vi går ud på vores 
Aktivitetsplads. Her har vi forberedt forskellige små, sjove 
konkurrencer på og omkring vores 
redskaber. 

Efter nogle herlige timer slutter vi af med 
kage og kaffe og hylder dagens vinderhold.

Vi håber at vi får en super sjov dag, så 
meld dig endelig til!

Pris 55,- kr. 
Billetter kan købes endnu.
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Sandblæsning igen fra
torsdag den 7. september kl. 10-12
Sandblæsning ved Erla 
starter op igen efter en lille 
pause.
Torsdag den 7. september 
klokken 10-12.

Der er plads til flere, så kom 
og få designet dine egne 
glas.
Eller lær at lave en 
spændende værtindegave. 

***

Studiekredsen – livet som pensionist
torsdag den 7. september kl. 13.00 – 15.00.
Starter vi op med vinterens program 
På glædelig gensyn i vores lokale Fløjen, på 1. sal.

Vel mødt, Karin Nielsen

***
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Banko
fredag d. 8. september kl. 10-12

Kom og vær med til banko.
     Vel mødt  - Bankoudvalget     
BEMÆRK: næste banko er 6/10

*** 

Engelskholdet starter
fredag den 8. september kl. 9.45-11.30

Bemærk! I nyt lokale - Taleboblen.

***

Kan du lide at spille kort?

Vi mangler nogle makkere til et slag whist tirsdag 
eftermiddag. Du behøver ikke være 
en ørn til det. Bare du kan lide det.

Hvis du har lyst at deltage, 
er du meget velkommen.

                   Margrethe
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 Mobil 2467 5158 . E-mail. johnny@kierstein.dk

Ydeligere information og evt. tilmelding til: Johnny Kierstein ell. Kontoret

Mød op 11, september kl. 10 og hør mere

F.eks. Vand- og El-forbrug, bilens kørselsregnskab, budget og regnskab m.m.

Et hold oprettes til modtagelse af undervisning i brug af regneark.

Der er planlagt 10 lektioner alle på mandage,

Max. deltagerantal 8.

UNDERVISNING DU KAN REGNE MED

Det er en forudsætning med et vist kendskab til brug af PC.

USB-stick bruges i undervisningen.

Lektionerne omfatter bl.a. praktisk anvendelse af regneark til dagligt brug.



Stafet for livet - regnskab
11.800 kr. fik vi samlet ind og vi gik 537 omgange. Der var 
tilmeldt 32 deltagere på vort hold. Det var så FLOT!

Tak til Leif og Ulla for lån af telt, tak til Annie og Ullis for 
at bringe alle tingene frem og tilbage fra stafetten. Tak til 
alle der hjalp med at stille teltet op og rydde op senere, tak 
til alle der lavede kaffe og bagte kage, tak til centret for 
drikkevarer – og ikke mindst tak til alle deltagerne for deres 
store indsats.

Stor tak til følgende firmaer og enkeltpersoner, der 
sponsorede/donerede et beløb til vort hold:

Danbolig 2.000 kr.
Nordsjællands Turistfart
(3,00 kr. pr. omgang) 1.800 kr.
Leif Jensen & Co. Symaskiner 1.000 kr.
Gulvfirmaet Claus Frederiksen 1.000 kr.
Cl. Electric A/S 1.000 kr.
Willys Radio    500 kr.
Inge Hintermüller    500 kr.
Jørgen Jæger    300 kr.
Lene Rasmussen    200 kr. 
Solgte armbånd og magneter    300 kr.

Stor tak til Annie, som var min ”stand-in” som holdkaptajn 
på selve stafetten. Jeg håber vi ses til næste år – sæt 
allerede nu kryds i kalenderen den 9. - 10. juni 2018.

Mange hilsner fra Grethe Larsen, holdkaptajn
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Træværkstedet
Har du lyst til at være med er 
der stadigvæk plads på holdet  
mandage eftermiddag kl. 13-
16.
Tilmelding til dette nye  
eftermiddagshold, må meget 
gerne ske til Per Morsing 
mandag formiddage.

***
Brugermøde 

mandag den 11. september kl. 14.00
Vi vil meget gerne skabe en god dialog og fremadrettet 
udvikling af Gribskov Seniorcenter. Det håber vi meget, I 
vil være med til.

Dagsorden:
Nyt fra brugerråd
Nyt fra udvalg
Kaffepause  

Velkommen til alle

Efter kaffepausen kommer 
Sonny Persson fra det Kriminal 
Præventive råd og taler om 
hvordan man kan beskytte sig 
mod tricktyveri.
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Tilmeld dit kontingent 
til betalingsservice her i uge 37
I ugen fra den 11. til den 15. september sidder vi og hjælper 
med at tilmelde dit kontingent til betalingsservice. 
Du skal bruge dit medlemskort med dit medlemsID på, og 
du skal bruge dit cpr-nummer og dit dankort.

Herefter skulle dit kontingent blive opkrævet automatisk 
hvert år i begyndelsen af januar måned ligesom tidligere.

Du er også velkommen til bare at se, hvordan man gør.
Mariane og Lis

***

Seniordans starter
tirsdag d. 12. september kl. 16.30-18.00
Vi danser frem til 12 december. 
Underviser Nels Nielsen.
Kom og vær med - vi har det sjovt og hyggeligt, og 
kommer altid i godt humør af den gode musik og samværet.
Pris for efterårssæsonen: 60 kr.

***
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”Vi spiser sammen” 
onsdag den 13. september kl. 17.00 
Nu er projektet i gang, og vi er klar til det første ”Vi spiser 
sammen” arrangement, som foregår på Gribskov Senior
center.

Kl.17.00 slår vi dørene op til vores center, hvor vi i 
samarbejde med Madvognen vil byde på en 2 retters menu  
for 50,- kr.  Maden bliver leveret af Gilleleje Hotel Strand.

Du kan tilmelde dig hos Madvognen (under punktet 'Se 
dagens menuer'). Men du kan også finde links til 
tilmeldingen på centrets hjemmesider:
På brugersiderne under 'Deltag i arrangementer' eller 
hjemmesiderne under 'Links'.)
Eller du kan tilmelde dig her på centret i receptionen og 
kontoret.

Tilmelding senest samme dag kl. 12.00. 
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Dagens menu den 13. september
Lækker perlehønebryst med timian.

Hertil grønkålsalat med rødløg og æbler vendt i den  
skønneste dressing.

Serveres med små kartofler.
Dessert: Panacotta med bær.

Alt dette: 50 kr 

https://www.madvognen.dk/#/start/menuer/se/179
https://gribskovseniorcenter.dk/?page_id=54
https://bruger.gribskovseniorcenter.dk/?page_id=458


Vi ”spiser også sammen” i Gilleleje Aktivitetshus
hvor første gang vil være den 27. september kl. 17.00. 
Tilmelding hertil via Gilleleje aktivitetshus hjemmeside, 
Madvognen.dk- eller hos Gilleleje Aktivitetshus i 
åbningstiden.

Lidt mere om projektet:
”Vi spiser sammen” er for alle 60 + 
og førtidspensionister i kommunen. 

Man behøver ikke være medlem af centrene, 
- så inviter gerne en ven eller en nabo med.

Planlagte dage hvor vi spiser sammen i Helsinge er: 11/10 
– 8/11 – 6/12 . Dage i Gilleleje: 25/10 – 22/11 – 20/12, 
dette kan du læse mere om i vores program og på 
www.madvognen.dk.
 
En stor tak til alle de frivillige der har meldt sig til at være 
med til at gøre dette tiltag til en mulighed.

***
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Dagens menu den 27. september
Forloren hare med kartofler, brun sauce og hjemmesylt.

Knasgrønt med mormordressing.
Dessert: Æblekage med crunch og flødeskum.

Alt dette: 50 kr 

http://www.madvognen.dk/


KULTURTUR

Revymuseet på Frederiksberg
torsdag den 14. september
 På Revymuseet kan man gennem lyd-og filmklip 
genopleve hele rækken af revystjerner i nogle af deres 
bedste numre.
Dirch Passer som russisk klovn, Marguerite Viby der 
synger "Før vi fik bil", Kellerdirk med "Tømmerflåden", 
Ryg og Kås, Buster Larsen med Lorteland, Klyderne, Søs 
og Kirsten og mange flere.
Revymuseet fortæller historien om dansk underholdning fra 
revyens begyndelse på Casinoteatret i København i 1849
og frem til i dag, hvor det er stand-up'erne, der indtager 
scenen.
 
I øjeblikket har museet også en særudstilling:
Hvem har bukserne på ? - når mænd spiller kvinder og 
kvinder spiller mænd.
 
Frokosten indtager vi på Restaurant Allegade 10.
 
Billetter kan købes i receptionen eller på kontoret og 
koster: 175,00. Transport og drikkevarer for egen regning.
 
Vi mødes på Helsinge station kl. 09.30 
Turledere Ida tlf: 60686864 og Yvonne Alex tlf: 23362971
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Kommunen afholder møde for nye og 
kommende seniorer
torsdag den 14. september kl. 16-18
Gribskov kommune informerer om muligheder og 
aktiviteter for kommende og nye seniorer i kommunen.
Der er gratis adgang - ingen tilmelding. Se i Ugeposten.

På mødet vil Lis blandt andre fortælle om seniorcentrene 
og invitere interesserede til rundvisninger på centret i 
ugerne efter. 

***                           

Jazz-matiné
Gribskov Swingtetten

inviterer igen til 
”åben øveformiddag” 

fredag den 15. september
fra kl. 11 til 12 i Salen

Kom til en hyggelig formiddag – medbring gerne dansesko.

Baren vil være åben, og der er osse mulighed for at bestille 
varm eller kold frokost i Appetitten til efter kl. 12.
Frokost i Appetitten skal bestilles senest dagen før.

***
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Høstfest
mandag den 18. september kl. 13.00
Vi fejrer traditionen tro årets høst med en fest.
I skrivende stund er festudvalget ved at planlægge. 

Derfor hold øje med opslagstavlen og vores hjemmeside. 
Her vil vi informere mere om festen og om salg af billetter.

Glæd dig til en god fest !
Udvalg: LisM, Lisbeth (pynt) Eigil (sætter borde op) 
Michael A. Der mangler stadigvæk nogle i udvalget.

***

Fællesspisning
onsdag den 20. september kl. 13
Store smagedag

Pris 90,- kr.  - 

Billetter kan købes i Café Appetit 
eller du kan bestille hos Mad og 
Måltider på telefon 72 49 72 21 eller 72 49 66 71 senest 14. 
september.

God appetit
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Folkedanseraften
onsdag den 20. september kl. 19.30-21.30
Folkedanserne afholder danseaften på Gribskov 
Seniorcenter, hvor der danses til harmonikamusik og med 
danseinstruktør.
Har du lyst at danse med, er du meget velkommen, 
medbring selv kaffe og kage til pausen.

Af hensyn til planlægningen må du gerne skrive dig på 
listen på opslagstavlen hvis du kommer.

***

Slutspurt på indsamling af dåseringe
Vi har gjort det rigtig godt men har endnu en måned til at 
give en masse mere.
55000 dåseringe er vi nået op på. Det lyder da meget godt.
15 kg på 5 måneder. Hvad kan det så ikke blive til inden vi 
når slutningen af september, hvis vi alle gør en ekstra 
indsats

År 2016 blev der afleveret 200.000 kr, det er lig med en 
mobil proteseklinik.
Den tager på en uges mission 5 gange om året, og på hver 
mission kan der laves og repareres 100-150 proteser.
Du kan læse mere på www.daaseringe.dk
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Gribskov kommune afholder
Demensdag

torsdag den 21. september kl. 11.30 – 15.30
i Gribskov Kultursal

Gratis adgang, men tilmelding nødvendig.

Bliv klogere på demens

Der vil være et caféområde og en markedsplads, hvor man 
kan få indblik i kommunale- og foreningstilbud om demens 
i Gribskov. Her vil Gribskov Seniorcenter bla. være med.

Program for dagen

kl. 12.00:  Velkommen til Demensdag i Gribskov v. Birgit 
Roswall, Formand for Social- og Sundhedsudvalget 

kl. 12.05:  'Hvad er demens? v. Dorte Balslev, Psykologisk 
demensfaglig konsulent i Gribskov Kommune 

Kl. 12:20:  'Et liv med demens v. Dorte Balslev fortsat og
gæst 

Kl. 12:40:  'Da min mand fik Alzheimers' v. Inge Madsen,
tidligere pårørende

Kl. 12.55:  'Demensindsatsen i Gribskov Kommune v.
Dorte Balslev, Psykologisk demensfaglig konsulent i 
Gribskov Kommune 
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Kl. 13.10:  'Værgemål og borgerens selvbestemmelsesret v.
Bodil Lolle, Jurist i Gribskov Kommune

Kl. 14.00:  'Hjernen og demens' v. Peter Lund Madsen,
læge, dr.med., speciallæge i psykiatri

Arrangementet afholdes af Ældrerådet og Gribskov 
kommunes Social- og Sundhedsudvalg i anledningen af den 
Internationale Alzheimerdag. 

Vi anbefaler dette arrangement her fra centret, og vi hjælper 
gerne med tilmelding.

Lis

***

Mandag 
den 25. september 
kl. 13.30-15.30 er
 HarmonikaBanden 
igen på plads på 2. sal
med et varieret program
med herlige syng-sammen numre. 
I pausen en go’ kop kaffe og et stykke kage til kun 15 kr.

***
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Talsmandsmøde
tirsdag den 26.september kl. 10-12

Ved dette møde vil vi bl.a. tale om, hvordan vi kan få 
kandidater til Rådet. Der er to rådsmedlemmer, der holder 
op ved næste generalforsamling. 
Det er klart, at I også er endda meget velkomne til selv at 
bringe andre emner op på mødet. 

På gensyn Brugerrådet.

Til de hold, der ikke har en talsM/K.
Skynd jer at vælge en. Det er en vigtig funktion.

***

Tasker, punge o.lign. fra Bjørn og Bjørn 
den 27. september - den 4. oktober

i receptionen
Efterårskollektionen af tasker, punge m.m er til salg i 

centerets reception. Kom og kig!

***

Bordtennis
Der er nu startet bordtennis op. 

De mødes torsdag klokken 12-14
i billard rummet på 2 sal.
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Hulen laver beton
torsdag den 28. september kl. 10-12
Hvis du var så uheldig at være forhindret sidst vi lavede 
beton, har du her mulighed igen.
Hvis du vil lave svampe, græskar eller lignende må du 
gerne medbringe hudfarvede nylonstrømper, da vi ikke har 
flere.
Hvis du har noget helt specielt du gerne vil lave. Så kom og 
tal med mig, så vi har tingene klar.
Meld dig til på tavlen på 2. sal.

Hilsen Fie 

***

Årskoncert 
søndag den 26. november 2017 
kl. 15.00 – ca. 17.00

Traditionen tro finder 
Årskoncerten sted i 
Gribskov kultursal, 
Østergade 52, 3200 Helsinge
 
Henry O’connor og venner 
har lovet at underholde med 
irske ballader m.m.

Pris: 130,00 kr.
Billetter kan købes i receptionen eller på kontoret.
Nærmere i næste program.
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At rejse er at leve, eller:
det er sjældent for sent.
Når jeg siger: ”Jeg har lige været 3 uger på Interrail”, så 
siger ”folk” altid: ”er det ikke kun noget for unge?”
Næh, der er oven i købet senior-interrailkort til lavere pris.
Jeg vil slå et slag for den ferieform.
De seneste 3 år i forårstiden har jeg (73 år), sammen med 
min 25 år yngre datter rejst rundt i Europa på billigste 
måde. Udstyret med Interrailkort, rygsæk, vandrestøvler og 
Ipad har vi ladet tilfældet råde og planlagt en dag ad 
gangen. 

I rygsækken befinder sig et minimum af tøj (fx tager vi 
underbukser og sokker med i bad hver aften, så behøver vi 
kun 2 par), de allermest nødvendige toiletartikler, 
plastikkopper og lille dyppekoger, måske en bid brød, 
nattøj og lagenpose af silke (vejer 80 gram hver). Der er 
kun en selv til at bære tingene. Vi har tynde rejsebukser 
med mange lommer. Regntæt overtøj. 

Ipad'en bruges til at finde togplaner. Så ser vi efter, hvilke 
stationer, der standses ved. Dernæst søger vi på overnatning 
i de pågældende byer. Vi har boet mange fantastiske steder. 
Vi har været i byer, vi ikke vidste fandtes. Vi har oplevet en 
hjælpsomhed, vi ikke troede eksisterede mere. 
Især har det været oplevelsesrigt at rejse i de gamle 
østlande. Og billigt! Ofte er det som at komme tilbage til 
sin barndom. Og togene her kører SÅ langsomt! Der er 
rigelig tid til at nyde udsigten til uanede landskaber. Nogle 
steder taler vi ikke samme sprog, men med smil og fagter 
klares det. 
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Man kan komme vidt omkring, siddende ved togvinduet i 
ro og mag. 
En dag boede vi i Slovakiet. Da vi så på togplaner, sagde 
min datter pludselig:”Vi kunne jo også bare tage til 
Venedig!” Og vips! Næste dag tilbragte vi i toget ned 
gennem smukke Østrig, gennem Brennerpasset, og var 
hurtigt i Venedig! Jeg havde aldrig troet, jeg skulle se 
Venedig! Så kunne vi også lige besøge Toscana, 
Middelhavet og Provence! Hjem gennem Frankrig og 
Holland. Det gælder om at udnytte de 3 uger optimalt, men 
også sørge for at nå hjem inden kortet efter 22 dage 
udløber. 

I 2016 krydsede vi 13 gange en grænse. Gæt, hvornår vi 
første gang skulle vise pas? Da vi skulle ind i vores 
fædreland!! Endda 3 gange!
Jeg vil kun sige: har man den mindste lyst og vagabond-
tilbøjelighed, skal man skynde sig at kaste sig ud i det, 
mens man kan. 
Husk rejseforsikring! 
Og til nogle: gør som vi: vi lod vore mænd blive hjemme. 
God ferie!

AP

Se yderligere om interrail hos DSB, red.
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Ældremessen foregår i år i Gilleleje Hallen  
mandag den 2. oktober kl. 13.30-16.00
Kom til en god dag, med mulighed for at se og opleve de 
forskellige stande, og få en snak med andre.

Vi deltager med 5 stande.
Lis           

***

Referat af brugermøde den 14. august 2017
Fremmødte: 39.
Ordstyre: Inger.
Referent: LisM.
Referat fra sidste møde godkendt.
Sang nr. 198 En sømand han må lide.

Den  29. august tur til Gribsø. Man kan evt. Cykle, tage 
toget eller gå stavgang til søen. Kl. 12 kommer vores 
frokost fra Madvognen.

Den 6. september er der Centermesterskab. Vi spiser først 
en lille anretning, derefter går vi ud på vores aktivitetsplads 
til forskellige små sjove konkurrencer. Efter nogle herlige 
timer slutter vi af med kaffe og kage og hylder dagens 
vinder.

Mandag den 18. september Høstfest. Udvalg: LisM, 
Lisbeth (pynt) Eigil (sætter borde op). Der mangler 
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stadigvæk nogle i udvalget.
26. september er der talsmandsmøde. Ved dette møde vil 
man bl.a. tale om, hvordan man kan få kandidater til Rådet. 
Der er to der holder op ved næste generalforsamling.

Til næste brugermøde den 11. september kommer Sonny 
Persson og fortæller om tricktyveri.

Yvonne fortalte, at der er kommet en øjenlæge i  læge
centeret i Vejby. Han hedder Henrik Lund Andersen. Han er 
privat og koste ca. 45o kr. i konsultation.

Lis: Lis vil indkalde dem som har meldt sig i udvalget vedr. 
rygelokalet, så man kan finde ud af, hvordan man takler det 
bedst.

Den 30. august er der receptionsmøde kl. 13.00.

Kommunen holder et møde med de nye pensionister, og Lis 
skal fortælle om centeret.
Efter det møde er det måske en god ide, at holde åben hus 
på centeret. Bare en dag, hvor man kan komme op og se, 
hvad der foregår. Så kan vi lave et stort åben hus den 16. 
april 2018, når vi har 30 års jubilæum.
Den 2. oktober er der Ældremesse i Gilleleje hallerne.

Jeanett er stoppet i arbejdsprøvning. Og vi har fået en ny, 
som hedder Tina. Hun skal være her i tre måneder.

Fie:  ”Vi spiser sammen” er et projekt som vi starter op i 
september. Her vil vi invitere til 2 gange om måneden en to 
retters middag, henholdsvis  på Gribskov Seniorcenter og 
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Gilleleje aktivitetshus for kr. 50,00.
Den første gang på Centeret er den 13. september og anden 
gang den 27. september i Gilleleje aktivitetshus.
Tilbudet er for alle 60+ i kommunen, man behøver ikke at 
være medlem.
For at få en billet kan man booke sig ind på Madvognen 
DK eller købe en billet på kontoret hos Lis.

Hvis man skal til fællesspisning på Cafe Appetit den 22. 
august, skal man ringe til Hanne Gilholt på 
Helsingegården.

Den 14. september er der kultur tur til Revymuseet. Vi 
tager toget kl. 9.30. Efter at vi har set på de forskellige ting, 
går vi over gaden og spiser en frokost. Pris for det hele kr. 
175,00. Drikkevarer og transport for egen regning.

Lis ønskede os velkommen og håber vi har haft en god 
ferie. Der er allerede flere hold der er startet, men til 
september starter alle hold. Tak til Marianne, som har bagt 
kage.

Sang nr. 233 Jeg er en folkepensionist.   
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Datoer for sommer og efterår:
Jazz - åben øvedag d. 27. oktober kl. 11.00
Syng m. Harmonikabanden   d. 30. oktober kl. 13.30
Mortenseftermiddag – fest d. 20. november   kl. 13.00
Gribskov Seniorcenter Årskoncert
                                               d. 26. november kl. 15.00
Syng m. Harmonikabanden  d.  27. november kl. 13.30
Julemærkemarch i Ølsted d.   4. december kl.   9.00
Julefrokost d. 11. december kl. 13.00
Julefest m. gløgg og æbleskiver

d. 18. december kl. 14.00

Et par huskeregler:
•Lokalerne deles af mange grupper. Så husk at efterlade 

lokalet i præcis den pæne stand, I selv ønsker at finde det 
i.

•Skru ikke op og ned for radiatorerne, men tag i stedet en 
trøje af eller på.

•Hold kaffepauserne i den fælles spisestue, så I bidrager til 
centrets sociale liv.

•Køkkenet lukker kl. 14.30, derefter må alle gerne selv 
skylle sit service og sætte det i opvaskeramme.

•Glæd dig selv ved at glæde andre, smil til verden og den 
smiler tilbage.
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Sted Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

2. sal
Salen

Harmonikabanden
9.30-12.00
Syng med  25/9
kl. 13.30
Brugermøde
11/9 - 14.00
Syng med 
Harmonikabanden
27/3 - 13.30-15.30

Linedance v. Pia
begyndere
10.00-11.00
Linedance v. Pia
øvede - 11.30-13.00
Gymnastik v. 
Solveig 14.00-15.00
Seniordans v. Nels
16.30-18.00

“Hold balancen” v. 
Inger
9.45-10.45
11.00-12.00
Gymnastik v. 
Kirsten
12.30-13.30
Dansefitness v.
13.45-14.30

Sang
10.00-12.00
Maling v. 
Flemming
12.30-15.00

Banko v. Margrethe
Banko  1/9 – 8/9
10.00-12.00

2. sal
Tænkeboksen

Engelsk 1 v. Cindy
begyndere
10.00-12.00
Engelsk v. Kirsten
konversation
13.00-15.00 

Knipling v. Lene
10.00-14.00
Spansk v. Elise
fortsættere
14.15-15.45

Patchwork v. Alice
9.30-12.30
Knipling v. Lilly & 
Inga
13.00-15.00

Knipling v. Lilly & 
Inga 9.30-13.30
Tysk v. Hannelore
fortsættere
14.00-1600

2. sal
Videorum

Scanning af dias v. 
Bjarne - efter aftale
13.00-14.00

Videoredigering
10.00-12.00

Videoredigering
10.00-12.00

GS-hjemmeside
Efter aftale sidste 
fredag i måneden
10.00-12.00

2. sal
EDB-lokalet

Regneark (Excel) v. 
Johnny
9.30-12.00

Mac kursus v. Ole
vi går all in.
10.00-11.45

Publisher/Word
v. Agda
12.00-13.45 &
14.00-15.45

Windows 10
v. Jens Erik
14.00-15.45

Slægtsforskning
v. Kjartan
10.00-12.00
og 12.30-14.30
Åben datastue
v. Elmer & Lene i
Lige uger
v. Kjartan & Minna 
i Ulige uger
14.30-15.30

Windows 10 v. Jens 
Erik
lettere øvede
10.00-12.00

2. sal
Spisestuen

Køkkenet
10.00-14.30
Scrabble
13.00-15.00

Køkkenet
10.00-14.30

Køkkenet
10.00-14.30
Vi spiller spil
12.30-14.30

Køkkenet
10.00-14.30

2. sal
Hulen

Smykkeværksted v. 
Nina
Ulige uger
10.00-14.00

Hardangersyning
v. Tove
9.30-13.30

Patchwork v. Sanne
Hold 1 - Ulige uger 
13.00-16.00
Hold 2 - Lige uger
13.00-16.00

Kreativt værksted
v. Fie & Annie
11.00-16.00

Hæklehold v. Annie
10.00-12.00

2. sal
Spillehjørnet

Billard
9.30-12.00
Bordtennis
Holder pause

Billard
9.30-12.30
Kortspil v. Kjeld
12.30-16.00

Billard
9.30-16.15

Skak
Holder pause
Billard
11.30-17.00

Billard
9.30-12.45

1. Sal
Systuen

Syning
10.00-16.00

Syning
10.00-16.00

Syning
10.00-16.00 Diverse møder

Efter aftale

Gribskov 
Swingtetten
øver
9.30-12.00

1. Sal
Receptionen

Reception
10.00-14.00

Reception
10.00-14.00

Reception
10.00-14.00

Reception
10.00-14.00

1. Sal
Træværksted

Drejehold v. Per
9.30-12. og  13. - 16

Drejehold v. Frank
13.00-16.00
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Sted Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1. sal
Hyggekrogen

Rådsmøde
1. mandag i måneden
10.00-12.00
Togklubmøde
Sidste mandag i md.
10.00-12.00
Keramik
13.00-16.00

Porcelænsmaling v. 

Maja 9.30-12.30 &
Henny 13.00-16.00

Sandblæsning v. 
Erla
forberedelse
10.00-12.00

1. Sal
Mineralen

Stenslibning v. 
Ingrid
10.00-12.00

Sandblæsning v. 
Erla
10.00-12.00

Stenslibning v. 
Ingrid
9.30-12.00

1. Sal
Det grønne 
lokale

Håndarbejde
9.30-13.00
Tysk v. Hannelore
begyndere
14.00-1600

Knipling v. Kamma
9.30-14.00

Slægtsforskning 
for Veteraner v. 
Sanne 
12.30-14.30

1. Sal
Det lilla lokale

Læsekredsen
2. tirsdag i måneden
13.45-15.15

Engelsk 2 v. 
tovholder Annie
lettere øvede
10.45-12.00

Diverse EDB/IT
v. Bjarne & Lene
Efter aftale
Se opslagstavlen
10.00-12.00

1. Sal
Taleboblen

Behandling af egne 
foto
v. Søren
10.00-12.00
Få glæde af din PC
v. Søren
12.30-15.00

Græsk v. Michael

13.00-15.00

Engelsk v. Cindy
Internet
10.00-12.00

Det varme Hjørne 
v. Birte
13.00-15.00

Få glæde af din PC
v. Lilly
10,00-12.45
Spansk v. Elise
begyndere
13.00-15.00

Engelsk 3 v. 
tovholder Ebba
fortsættere
9.45-11.30

1. Sal
Remisen

Togklub
Værksted efter aftale

Togklub
Værksted efter aftale

Togklub
Værksted efter aftale

Togklub
Værksted efter 
aftale

1. Sal
Kagekøkken
1. Sal
Fløjen

Engelsk v. Elise
konversation
10.00-12.00

Flettasker og -skåle 
v. Birgitte & Ulla
10.00-15.00

Studiekreds v. 
Karin
13.00-15.00

Seniorfisk v. Bent
1. fredag i 
måneden
10.00-12.00

Ud af huset
*)SDK = Styrk 
din krop

Cykelholdet v. Alice
Starter og slutter på 
aktivitetspl. 9.30
Stavgang
v. Susanne
Starter og slutter ved 
GS – 10.00

SDK*) i Vejby

Smedehold
I Godhavn
11.00-15.00
Krolf/Petanque v. 
Lisbeth og Birgitte
På aktivitetspladsen
13.00

SDK*) i Mårum

Stavgang v.
Starter og slutter ved 
GS - 13.00
Petanque v. Birgitte
På banerne bag 
Helsinge hallerne
13.00

SDK*) i Helsinge, 
Blistrup og Græsted

Mad-mænd v. 
Martin
Nordstjerneskolen
16.00-19.00
Seniorfisk v. Bent
Tur med ’Juventus’
se program,
SDK*) i Gilleleje

Har du spørgsmål kan du henvende dig på kontoret eller i receptionen i GS
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Gribskov Seniorcenter - hvad er det?
Gribskov Seniorcenter er Gribskov Kommunes tilbud til 
alle pensionister (både folke- og førtidspensionister) 
samt efterlønsmodtagere, bosiddende i kommunen. 
Vores motto er "Et levende center - hvis du gør dit til det". 
Alle aktiviteter er afhængige af frivillige/brugere, der 
giver en hånd med, stort eller småt alt har ligeværd. 
Der er forskellige aktiviteter skemalagt i ugens løb, så 
er der noget, du kunne tænke dig, så kom op og se. 
Her er også altid mulighed for at komme og få en snak 
og en omvisning på centeret. Du kan ringe på 72499175 og 
høre mere.

Medlemskab
Brugergruppen har vedtaget en brugerbetaling på 300 kr. 
pr. år for deltagelse i Gribskov Seniorcenter aktiviteter. Her 
har du mulighed for at deltage i diverse arrangementer, 
samt give din mening til kende på brugermøderne 1 gang 
om måneden. Alle har tale- og stemmeret på møderne.

Har dette din interesse, så kom og vær med.

Vi glæder os til at se dig

NB: Deadline til næste nummer er den 16. i måneden. Du 
kan aflevere dit indlæg på kontoret eller sende det til email 
programudv@gribskovseniorcenter.dk 
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