Aktiviteter i december
Torsdag 02. dec. kl. 10.00 London/Paris tøj salg
Torsdag 02. dec. kl. 13.00 Sang og musik i Caféen
Fredag 03. dec. kl. 13.00 Fredagsbar

December 2021 - Januar 2022

Strandcentret
– tager imod med et smil

Tirsdag 07. dec. kl. 14.00 Julefrokost (side16)
Torsdag 09. dec. kl. 13.00 Sang og musik i Caféen
Fredag 10. dec. kl. 13.30 Ældresagens Underholdningsorkester (side 17)
Tirsdag 14. dec. kl. 14.00 Banko (side 24)
Torsdag 16. dec. kl. 13.00 Sang og musik i Caféen
Fredag 17. dec. kl. 13.00 Julegudstjeneste

STRANDNYT

Tirsdag 21. dec. kl. 14.00 Julebanko (side 24)
Torsdag 23. dec. kl. 13.00 Sang og musik i Caféen

Aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i
Greve Kommune

Torsdag 30. dec. kl. 13.00 Sang og musik i Caféen
Fredag 31. dec. kl. 13.00 Hygge i Caféen

HUSK GYLDIGT CORONAPAS

Aktiviteter i januar
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

04.
05.
06.
06.
07.

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

kl. 14.00
kl. 13.30
kl. 13.00
kl. 13.30
kl. 13.00

Banko (side 24)
Gudstjeneste
Sang og musik i Caféen
Nytårskur
Fredagsbar

Tirsdag 11. jan. kl. 14.00 Banko (side 24)
Torsdag 13. jan. kl. 13.00 Sang og musik i Caféen
Fredag 14. jan. kl. 13.00 Lagkage galop
Tirsdag 18 jan. kl. 14.00 Banko (side 24)
Torsdag 20. jan. kl. 16.30 Nytårsfest
Fredag 21. jan. kl. 13.00 Reminiscens
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

24.
25.
27.
28.

jan.
jan.
jan.
jan.

kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 13.00
kl. 13.00

Linda ”stativet” tøj salg
Banko (side 24)
Sang og musik i Caféen
Film
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Brugerråd:
•

Plejecenterråd:

Jannie Brandt, Formand 40 56 57 38
Birgit Molander
Merete Müller
Lilian Jensen
Lilli Pedersen, suppleant
Käte Jensen, suppleant
Gitte Brage, Køkkenet drift ansvarlig
Ulla Mortensen, Personale
Ana Steckel, Personale

•

Telefontavle

Erik Esmann, Beboere
Hans Treuth, Beboere
Lone Boysen, Pårørende
Connie Vejlø Plejecenterleder
Gitte Brage, Køkken/ drift ansvarlig
Jannie Brandt, Brugerrådet
Hjørdis Steinmetz, Seniorrådsmedlem
Ulla Mortensen, Personale
En gruppeleder

Navn:

Funktion:

Tlf. nr.

Strandcentret

Frydenhøj Allé 100

43 95 90 00

Connie Vejlø

Plejecenterleder

43 95 90 60

Annette Wilhemsen

Administrativ medarbejder

20 42 80 30

Per Møller Vesterlund

Gruppeleder Svanehuset

22 10 55 48

Rikke R. Hansen
Denise Farrel
Gry Lærke Jensen

Gruppeleder Strandbo/Kvisten
Gruppeleder Vibehuset
Gruppeleder Lærkehuset

22 41 76 89
20 82 21 50
22 35 19 65

Åbningstider for salg i Caféen

Anja Andersen

Ansvarshavende Assistent

20 87 45 92

Hverdage

Heidi
Ana og Ulla

Husalf
Aktivitetspersonale

21 51 69 12
43 95 90 74 /
51 51 06 31

Gitte Brage

Caféen/køkken drift ansvarlig

43 95 90 75

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

.

Kioskudvalg:
•
•
•
•
•

Udvalgsmøder:

Merete Müller
Knud Pedersen, Centergæster
Jan Søndergaard, Beboere
Ulla Mortensen, Personale
Connie Vejlø, Plejecenterleder

Brugerrådet:
Kioskudvalg:

efter behov

kl. 08.00 - 14.30

Weekend/helligdage kl. 10.00 - 12.30

PRISER
Hovedret :
Frokost ret:
Smørrebrød :
Biret :
Kande kaffe :

51 kr.
31 kr.
16 kr.
16 kr.
39 kr.

Caféen

Ansvarshavende redaktør
Plejecenterleder Connie Vejlø. Indlæg/artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis bladudvalgets mening. Indlæg til Strandnyt kan afleveres til aktivitetspersonalet eller sendes
på mail til: Ana: anas@greve.dk Deadline er d. 15. januar 2022

43 95 90 75

Ole Christensen

Teknisk Serviceleder

43 95 90 77

Preben De Jonghe

Teknisk Service

20 24 31 69

Rie Frederiksen

Frisør

26 25 95 41

Camilla Pedersen

Fodterapeut

28 10 96 95

Hjemmeplejen Nord

Hjemmepleje

46 16 11 90

Forside: Billede taget i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.
2
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FRISØR

Rie
Frederiksen

Tidsbestilling mandag - fredag
kl. 9 - 17 på 26 25 95 41

Alle er velkomne!
Frydenhøj Allé 100, 1. Der er elevator!
Mere end 20 års erfaring
HUSK CORONAPASS
- dels i salon, dels på plejehjem

FODKLINIK PÅ STRANDCENTERET
Camilla Petersen . Frydenhøj Allé 100 . 2635 Greve
Åbent mandag - torsdag 9 - 14 eller efter aftale
Jeg træffes på telefon 28 10 96 95 eller på mail
pinastre@gmail.com

TØJ- & SKOSALG
Tirsdag den 2. dec.

London Paris tøj salg 10 -13

Mandag den 24. jan.

Linda ”stativet” tøjsalg 10 -13

Så blev det december, og den søde juletid nærmer sig med juleklip, julebag, hygge og
dejligt mad.
Og à propos trængsel og alarm, så er corona desværre stadig noget vi dagligt skal
forholde os til, også selv om det er jul.
Vi skal huske ikke, at skabe for meget trængsel — hold afstand, sprit hænder og bliv
testet jævnligt, så vi undgår ALARM med nedlukninger, restriktioner og i værste fald
sygdom og dødsfald.

Åben: Tirsdag og onsdag 9 - 16
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 15

Gavekort & cremer
kan købes

Sikken en trængsel og alarm…..

De bedste hilsner
fra Camilla

Vi har fået gang i rigtig mange aktiviteter i Caféen, mange foreninger er kommet tilbage
og benytter vores lokaler, hvilket er rigtig dejlig – men der er stadig plads til flere… med
coronapas og afstand.
Vores nye dagligstue er rigtig godt besøgt, og alle er velkomne. Vi ser tv, synger morgensang et par gange om ugen, spiller spil, ser film på storskærm – og lige om lidt får
vi en popkornmaskine, så vi også kan får popkorn til filmen.
På afdelingerne er der blevet hygget med restaurantbesøg, biografture, spil, sang og
masser af musik. En del beboere har været på tur til Tivoli og Den Blå Planet og
december står blandt andet på julebanko og julefrokost med Keld og Hilda.
Oplevelser er p.t. finansieret via en pulje penge i 2021 fra ministeriet, på grund af
corona, samt støtteforeningen. Så i 2022, skal vi med hjælp fra støtteforeningen,
skabe gode oplevelser, for færre penge, men det ved jeg, at vi kan.
December er en travl tid for vores køkken og aktivitetsmedarbejdere, der sammen med
plejepersonalet, vores mange frivillige og støtteforeningen, gør et kæmpe arbejde for at
alle får en ekstra dejlig december. TAK for jeres kæmpe indsats.
HUSK at meddele om, I er hjemme eller ude i julen!
Glædelig jul og godt nytår!
Med venlig hilsen

Connie Vejlø
Plejecenterleder
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Overblik over faste aktiviteter
Mandag

kl. 09.30 Petanque
kl. 10.00
Billard for alle på 3. sal
kl. 10.00
Sang og musik i daglisten
kl. 10.00
Kreadag: i aktivitetstuen
kl. 10.00
Træhold: lokale - kælderen
kl. 12.00 - 13.30 Åben træning på 3. sal
kl. 13.00
Linedance begyndere / let øvede:
lokale - Caféen
kl. 13.40
Linedance let øvede / øvede

Tirsdag

kl. 09 - 10.30 Åben træning på 3. sal
kl. 10.00
Billard for alle på 3. sal
kl. 10.00
Porcelænsmaling: lokale - kælderen
kl. 11.00
Motion siddende
kl. 14.00
Banko i Caféen

Onsdag

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 13.30
kl. 14.00

Torsdag

kl. 09 - 10.30 Åben træning på 3. sal
kl. 10.00
Billard for alle på 3. sal
kl. 10.00
Sølvhold: lokale - kælderen
kl. 10.00
Porcelænsmaling: lokale - kælderen
kl. 10.00
Torsdagshygge i aktivitetstuen
kl. 11.00
Motion, siddende
kl.13.00
Sang og musik i Caféen

Fredag

kl. 10.00
Billard for alle på 3. sal
kl. 12.00 -13.30 Åben træning på 3. sal
kl. 13.00
Billard for alle på 3. sal
kl. 13.00
Fredagshygge i Caféen

Besøget på Den Blå Planet var en succes. Beboerne klappede fisk og søstjerner og så
de større fisk i det kæmpe store akvarie. Det var en stor oplevelse for deltagerne.

September 2021

4

Billard for alle: på 3. sal
Kreadag i aktivitetstuen
Keramik: lokale - kælderen
Træhold: lokale - kælderen
Gudstjeneste 1. onsdag i måneden
Gymnastik, mobile seniorer

HUSK CORONAPAS
25

Banko i december

Kl. 14.00

Banko i januar
Tirsdag d. 04 jan.
Tirsdag d. 11. jan.
Tirsdag d. 18. jan.
Tirsdag den 25. jan.

Tirsdag d. 14. dec.
Tirsdag d. 21. dec. JULEBANKO

Eftermiddagshygge med Vibehusets beboere
Når vi nu har en musikalsk gruppeleder, der kan
spille guitar, hvad er så mere nærliggende end at
give et par numre til stor fornøjelse for alle omkring
bordet og for dem der har lyst til at danse.

Pladesalg starter kl. 13.30
OBS! OBS! OBS!
Du skal fremover komme på centret og lægge dine plader på bordet senest
kl. 13.30. efter kl. 13.30 vil pladsen være ledig til en anden bankospiller.
HUSK CORONAPAS

Gudstjeneste i Aktiviteten 1. onsdag i hver måned kl. 13.30
i aktivitetstuen ved Caféen
Fredag d.
Onsdag d.

17. dec.
05. jan.

kl. 13.30 JULEGUDSTJENESTE
kl. 13.30

Gudstjenesten er for beboere, centergæster og pårørende.
Ved gudstjenesten er vi optaget af, hvad det vil sige at være menneske.
Det formidles i prædiken, bønner og kendte salmer.
Vi slutter med kaffe og hyggeligt samvær
HUSK CORONAPASS

Hjemmetandlægen

Høreundervisningen
SCR Kommunikation

Bestil tid:
Ring eller skriv til os

1. torsdag i måneden
Elisagårdsvej 7, 1. - 4000 Roskilde
Tel. 46 31 72 31
Mail scr.kommunikation.roskilde.dk

Tlf. 70 27 52 85
info@hjemmetandlaegen.dk
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50’er Fest

Fødselsdage i december - Tillykke

Fredag d. 15. oktober var der rock og rul på Strandcent.
Fem friske fyre spillede rock og rul, så skoene dansede,
kjolerne swingede og der var sved på panden.
Der blev serveret milkshakes og i loftet hang der
ægte grammofonplader, som svingede med til musikken.
Efter nogle hyggelige timer med dans, blev
der serveret en let anretning med frikadeller
og kartoffelsalat.

04. dec.
09. dec.
28. dec.
30. dec.

Tove Magnus
Edith Rasmussen
Jørgen Verner Mai
Flemming Møller

bolig 79
bolig 107
bolig 129
bolig 136

Fødselsdage i januar - Tillykke
07. jan.
19. jan.
31. jan.

Freddy Rytter
Erik Esmann
Annelise Løftgren

bolig 109
bolig 114
bolig 110

Velkommen til
Allan Stavnbo
Ruth Aase Dynt
Lissi Thomsen
Dan Møller
Poul Johansen

bolig 29 D
bolig 131
bolig 135
bolig 144
bolig 153

Farvel til
Ole Hinrich
Vita Daleng
Jonhild Hvanna
Ruth Tiedke
6

bolig 138
bolig 142
bolig 144
bolig 153
23

Strandcentrets kiosk

Har du tid og lyst

Så mangler vi frivillige hænder til hjælp i vores kiosk.

Vi har åben i kiosken mandag og fredag kl. 10 – 11.30
Man binder sig ikke til alle dage, men giv blot hvad man gerne vil/kan.
Ønsker man at få borgerkontakt og vil ud med kioskvognen i afdelingerne, er der
et personale med det første stykke tid, så man lærer afdelingerne at kende.
Du kan henvende dig til Ana eller Ulla i aktiviteten, hvis
du har spørgsmål eller andet, vi giver en kop kaffe.
Vi ser frem til at hører fra dig.
Hilsen Aktiviteten
Vi tager ikke imod store pengesedler som 500 og 1.000 kr.
sedler, da vi ikke har byttepenge.

OPRÅB
Brugerrådet opfordrer afdelingerne til at komme med indlæg om
oplevelser og livet med beboerne i afdelingerne.
Det samme opfordres centergæsterne til - oplevelser i hverdagen,
som kan deles med øvrige læsere af bladet.

Foto contra Persondataloven
For at undgå misforståelser opfordrer Brugerrådet til, at vi alle efterlever Persondataloven, og i den forbindelse husker at spørge om lov til at lægge foto af personer på Facebook og andre officielle medier. Læs mere på internettet under persondata.
Hilsen
Brugerrådet

Trænger du til at komme lidt ud, og har du lyst til at være sammen med
andre i hyggelige og afslappende omgivelser
Der bliver snakket og drukket kaffe, og af og til kommer der lidt sødt på bordet.
Har du lyst til at være en del af vore selskab så kom!
Vi mødes hver torsdag fra kl. 10.00 til 12.00.
Har du spørgsmål så kan du henvende dig på tlf. 43 95 90 74.

Hilsen Aktiviteten
22
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Blomsterværksted med Lillian og Berit
Med blomster fra haven og
en skål fra gemmerne, blev
der, i tæt samarbejde lavet
en fin dekoration.

Hjælp til IT, computer,
tablet, iPad og Smartphone
Hverdagen er i dag blevet digital, så henvendelser til kommunen, andre offentlige
kontorer, banker og mange andre, helst skal ske via en computer. Det kan give en
del problemer, for hvordan gør man det mest sikkert og så videre?
Måske vil du gerne snakke med familiemedlemmer, som bor langt borte, via Skype, Mail
eller Facetime. Skal du bestille billetter til biograf eller teater, forny dit rejsekort - så sker
det via computeren. For mange mennesker er det en meget stor forandring og udviklingen går stadig videre.

Der er hjælp at hente
Svanehuset på udflugt til Mosede havn og
hygge med musik hjemme

Ældre Sagen i Greve har IT-frivillige som kan komme hjem til dig, hvor vi stille og roligt
hjælper dig i gang eller videre med din computer, tablet (iPad) eller smartphone. Hjælpen
kan vare fra én til flere gange.
Har du problemer med opdateringer, mail, internet, og ikke lige ved hvad du skal gøre for
at komme videre, kan vi også hjælpe dig.
Alle IT-frivillige har et ID-kort med og de kan også medbringe computer eller tablet, hvis
du ikke selv har én.

Omsorgstandpleje
Hvis du ønsker at blive visiteret til deltagelse i Omsorgstandplejen, ring til visitationen i
Greve kommune tlf. 43 97 97 97 eller, hvis du vil vide mere om Omsorgstandplejen, kan
du læse på vores hjemmeside www.grevetandpleje.dk, hvor du finder informationer og
skema til ansøgning.
Har du en bevilling så ring og bestil tid på tlf. 70 27 52 85 eller skriv til
info@hjemmetandlaegen.dk

8
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Det begyndte med et barn …
af sognepræst Nynne Lange Reddersen
Kristendommen rummer så mange særlige og forunderlige ting,
men jeg synes noget af det mest bevægende er, at det hele begyndte med et barn. Jeg får en klump i halsen ved den sætning:
Det begyndte med et barn! For sådan begyndte min historie jo
også - og din - og alles.
Da Gud ville skrive et helt nyt kapitel i historien om sig og sit menneske, tænk engang –
så lod han det hele begynde med et barn! På den måde gjorde han historien genkendelig
for os alle sammen lige fra begyndelsen. Ligegyldigt hvad vi siden er blevet til, eller hvordan det ender med os, så begyndte det Maleri af Anton Raphael Mengs: Madonna med
barn med et barn. Og hver gang et lille nyt menneske kommer til verden, er det et mirakel
- men også et vovestykke, når et så lille, udsat og skrøbeligt væsen lægges i armene på
en så stor, både blid og grov, menneskehed. Alt kan jo ske!
Julens barn kom til verden i en stald, havde fattige forældre og tilbragte sin første nat i et
ædetrug for dyr. Det så ikke ud af ret meget, og alligevel kom den historie til at betyde alt.
For igennem det lille barn i Betlehem kom Gud os i møde hver især. Kærligt og solidarisk.
Helt knoglenært, kom Han til os, for at bevæge vores hjerter og lade os forstå - igennem
sit eget menneskeliv, at intet af vores er Ham fremmed, eller kan skille os fra Ham: Han
kender til dét at være menneske – igennem Jesus har Han forbundet sig med os indefra!
Gud kunne være dukket op i så mange andre mere storslåede og prangende skikkelser,
men det gjorde han ikke. Han kom netop til os som én af verdens mindste, fattigste og
mest udsatte skab-ninger, for at gøre det tydeligt for enhver, at netop fattigdom, afmagt
og hjælpeløshed ikke kan skille os fra Ham. Ja, Gud er os måske særligt nær, når vi ikke
længere magter at få vores liv til at gå op, ikke længere selv kan præstere det, vi plejer,
eller synes, at vi skal.
Men Gud er dig stadig nær, selv når det eneste, du kan, er at tage imod den hjælp, den
omsorg og betydning andre rækker dig. Når Gud vælger at møde os i skikkelse af et
spædbarn, så er det netop for at minde os om at hans kærlighed, den kan du kun tage
imod – den er hverken noget du skal præstere selv, eller gøre dig fortjent til.

Mød Plejecenterleder Connie Vejlø
- til en snak og en kop kaffe
Alle beboere, pårørende og andre interesserede er velkomne.
Der vil være mulighed for rundvisning i huset, at møde andre beboere
og pårørende samt at få en snak om løst og fast,
Connie vil i 2022 være at træffe i Caféen følgende onsdage fra
kl. 15-16.

Onsdag d. 19. januar
Onsdag d. 16. februar
Onsdag d. 30. marts
Onsdag d. 20. april
og derefter den 3. onsdag i måneden,
alle dage kl. 15.

Julestue i Anchers Havecenter
Lys, guirlander, nøddeknækkere og masser
af julepynt på Anchers Havecenter lyser op
i den mørke tid.
Strandbo/Kvisten havde en skøn oplivende
tur til juleudstillingen, der hvert år overgår
sig selv.

Det lille barn i stalden er en gave til os alle sammen – helt udenfor ønskesedlen. Det er
Gud, der tillidsfuldt søger os og møder os i den mest ydmyge skikkelse, vi kan forestille
os - så vi ikke bli´r skræmt væk, men forstår, at han vil være hos os - sine børn, med kærlighed og håb – under alle forhold - og for enhver pris.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår
Nynne Lange Reddersen
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FREDAGSBAR 5. NOVEMBER
5. november ’21

Beboere, pårørende og centergæster.
Kom og vær med til en festlig og underholdende nytårsfest i
Strandcentret

TORSDAG DEN 20. JANUAR 2022, KL. 16.30

Støtteforeningen ønsker alle et dejligt nyt år, og det vil vi gøre ved en glad aften, hvor vi
alle er festligt klædt og har festhat på.

Harmonikamusik på alle tangenter, da
Sydkystens Rynkeholdere besøgte
Strandcentret d. 5. november. Og der var
også plads til en swing-om.

I glassene var der Irish Coffee. Publikum
hyggede sig gevaldigt, både på forreste
række og i baggrunden (her under).

Programmet er:
Kl. 16.30 Deltagerne ankommer, finder deres plads og køber egne drikkevarer i Caféen
Kl. 17.15 Beboerne nyder sin fuldkost aftensmad
Centergæster får serveret en platte bestående af Sild, æg med rejer,
røget laks med røræg, roastbeef, dyrlægens natmad, ost
Efter maden serveres kaffe og kage og en likør
Kl. 20.30 Tak for i aften
Deltagelse i arrangementet koster
60 kr. for beboere
200 kr. for pårørende og centergæster

Tilmelding skal ske til Ulla og Ana som udleverer en billet.
Tilmelding starter mandag d. 3. januar og slutter fredag d. 14. januar 2022.
Derefter er det ikke muligt at tilmelde sig.
HUSK PENGE - DER SÆLGES AMERIKANSK LOTTERI
Der trækkes lod om én gevinst på billetten, så husk at tage billetten med.

Vi glæder os til at se jer til
nytårsfesten i Caféen

10
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Kranse af blade fra Aktiviteten

Nytårskur

Kransene af visne blade, fra vores eget ude-området, blev fremstillet af unge praktikanter
og beboere. Kransene er senere forsynet med flotte bånd og hængt op i stueetagen
rundt omkring i Caféen.

2021/2022
I anledningen af årsskiftet, vil Strandcentret gerne tage afsked
med 2021 og byde det nye år velkommen.
Vi vil gerne se beboere, medarbejdere og centergæster

torsdag d. 6. januar 2022
kl. 13.30 - 15.00
i Caféen
Vi håber at rigtig mange vil møde op og ønske hinanden ...

18
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Frokost på Jensen’s Bøfhus

Ældre Sagen Greves Underholdningsorkester

Dejlige bøffer og hyggeligt selskab.

kommer og underholder os
fredag d. 10 december
kl. 13.30 - 14.30

Luciaoptog
med personalet

Mandag
d. 13. december
kl. 10.30

Malerklemmen i Dyndet, ved Borup
Torsdag d. 18. november rullede bussen til
det hyggelige traktørsted Malerklemmen i
skoven ved Borup, til
en lækker frokost.
Skøn tur i gråvejr og
dejlig mad på tallerknerne til damerne i
Grønlykkeparken.

12

Julegudstjeneste
Fredag d. 17. december kl. 13.30
Kom til Julegudstjeneste i Aktiviteten.
Vanen tro kommer pigekoret,
og synger julen ind sammen
med os.

17

Tirsdag d. 23. november og torsdag d. 25. november tog vi i
senior biografen i Portalen, vi så filmen ”Madklubben”.

JULEFROKOST

Der var lidt delte meninger om filmen, nogen synes den var
sjov og god, men andre synes ikke det var noget for dem.

7. december kl. 11:30

Det var to gode eftermiddage.

Efter filmen var der kaffe og kage.

Platte
Kaffe og kage
●
Underholdning med Keld & Hilda Heick og
Mickey Pless på pianoet
●
Tilmelding hos personalet i afdelingen.
Beboere deltager gratis.
Pårørende betaler for deltagelse.

Der er begrænset antal pladser, så det vil
være efter ”først til mølle-princippet”

Centergæster:
Tilmelding er åben fra 30. november kl. 11

PRIS 160,HUSK du skal have gyldigt CORONAPAS
16
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Information fra Støtteforeningen
Medlemmer
Heldigvis er der nu igen gang i indmeldelser til Støtteforeningen og det er dejligt. Vi mistede jo en del medlemmer i coronatiden, men nu kan vi igen begynde at se lys forude.
Et medlemskab koster 100 kr. årligt og pengene bruges til underholdning for beboere og
centergæster.
Ulla og Ana er behjælpelig med udlevering af indmeldelsesblanket eller man kan henvende sig til formanden på telefon 4056 5738.
Bestyrelsen
Formand
Sekretær
Kasserer
Medlem
Medlem

Jannie Brandt
Birgit Molander
Knud Pedersen
Merete Müller
Lilli Pedersen

Lundehusene 56, 2670 Greve
Krogårdsvej 44, 2670 Greve
Hegnsgården 12, 4. tv.
Krogårdsvej 36, 2670 Greve
Hegnsgården 12, 4.

Kommende aktiviteter
Bestyrelsen er i gang med at planlægge aktiviteter for det kommende år, og vi gør vores
bedste for at det skal blive et underholdende år for beboere, pårørende og centergæster.

Støtteforeningen ønsker alle beboere, pårørende og ansatte på Strandcentret, en glædelig jul og et godt nytår.

Det er med stor beklagelse at vi må aflyse Julefesten
Årsagen er den stigende coronasituation.
Vi vil gennemføre julestuen på et tidspunkt, hvor vi igen er kommet fri af
corona og smitte.
Vi håber på jeres forståelse.

Støtteforeningen ønsker jer alle en dejlig december måned med julehygge og
håber at I vil nyde de flasker likør til kaffen som bliver afleveret til jer på
Strandcentret en af de nærmeste dage.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi håber at corona snart er overstået så vi kan holde vores traditionelle nytårsfest, som
er planlagt til d. 20. januar 2022.
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