Nyhedsbrev Juni 2020, uge 24
Kære alle.
Vi har været så heldige med vejret i denne tid, hvor vi jo kun må åbne for
udendørs aktiviteter. Vi afventer spændt udvalgsmødet på torsdag, hvor vi håber,
at få lov til at åbne for begrænsede indendørs aktiviteter.
Der har nu været gang i gymnastikken, som har fundet et godt sted i haven, med
en smule skygge, samt ro for de kaffedrikkende.
Nadia sørger løbende for at der er kage til kaffen, og i næste uge går vi nok over
til at bage boller nogle af dagene.
Dorte står klar til at starte Salsa, men vi afventer tilladelsen til indendørs
aktiviteter.
Der er fortsat mulighed for kaffe og kage fra kl. 10-14. Vi må indtil videre maks.
være 10 personer ad gangen, så derfor kræver det tilmelding.
Ring og meld jer til, så sørger vi for nogle hold.
Har I gode ideer til udendørs aktiviteter, så ring eller skriv endelig.
Som i sidste uge, er det vigtigt, at man kun kommer hvis man føler sig helt frisk.
Ligeledes afstand og ordentlig hygiejne med grundig håndvask og sprit, hvis vand
og sæbe ikke er tilgængeligt.
Så snart vi har yderligere om mulighederne, skriver vi selvfølgelig til jer.
På næste side, er der lavet en ugeplan for uge 24, som viser lidt om aktiviteterne i
næste uge.
De varmeste hilsner
Fie og Nadia
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UGEPLAN UGE 24
Mandag d. 8. juni

Tirsdag d. 9. juni
Onsdag d. 10. juni

Torsdag d. 11. juni

Fredag d. 12. juni

• Værkstedsmøde kl. 10.00-12.00, her snakkes om
indretning værkstedet og lægges en plan for
hvordan vi kommer videre.
• Stigegolf kl. 10.00-14.00, vi har fået et spil, som
hedder stigegolf. Det er for alle aldre og kræver ikke
så meget kom og prøv og se om du kan slå Nadia og
Fie.
• Petanque kl. 16.00-18.00, mandags petanqueholdet
kan nu komme i gang igen.
• Gymnastik kl.11-12, Bodil guider igennem
programmet, så kroppen bliver strækket og styrket.
• Havedag kl. 10.00-13.00, haven trænger til lidt
omsorg. Der skal luges, klippes, males og køres
affald væk. Vi har brug for nogen der kan lidt eller
meget.
• Mandalas kl. 10.00-13.00, Käte maler mandalas på
sten. Tag et par flade sten med og prøv den flotte
teknik.
• Strik under pergolaen kl. 13.00-15.00, der er åbent
for 10 personer, som kan sidde under pergolaen og
strikke, hvis vejret er til det.
• Brugerrådsmøde kl. 11.00
• Havekaffe, grundet brugerrådsmøde er der ikke
igangsat andre aktiviteter, men hvis vejret tillader
det, er der åbent for kaffe i haven.
• Knipling 10.00-13.00
• Petanque eller stigegolf kl. 10.00-13.00, har du/I
lyst til et spil, så meld jer til.
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