
Ikke ét ord om Corona – og dog 

På denne tid af året plejer Seniorgruppens 

bestyrelse at være klar til at udsende efter-

årsprogrammet. Det har dog vist sig at være 

svært at få programmet på plads til sædvan-

lig tid. Det skyldes først og fremmest, at de 

steder, vi skal træffe aftaler med, ikke er helt 

klar til at håndtere myndighedernes krav om 

afstand m.v.  

Dertil kommer, at bestyrelsen ønsker, at det 

skal være så risikofrit som muligt, når vi 

mødes, og derfor kan det blive nødvendigt, at 

vi deler deltagerne op i flere mindre grupper 

ved Seniorgruppens arrangementer. En 

anden mulighed er at gentage arrangemen-

terne, så man kan vælge mellem flere datoer. 

Vi har også drøftet at afholde flere 

arrangementer, der foregår udendørs. 

 

 

Vestre Kirkegård 

Interessen blandt medlemmerne har været 

stor for de udendørsarrangementer, der 

allerede har været afholdt her i sommer:  

Rundvisning på Vestre Kirkegård og i 

Landbohøjskolens Have. Arrangementerne 

har kun været annonceret på Facebook, BFs 

Seniorgruppe.  Det har vist sig at være en 

nem og hurtig måde at komme i kontakt med  

 

medlemmerne på. Det giver lidt ekstraarbej-

de for bestyrelsen og vores Facebook be-

styrer, når vi ikke kan trække på KI´s (tidl. 

BF’s) arrangementsafdeling, men det arbejde 

påtager vi os gerne. 

 

 

Vestre Kirkegård 

Og hvad så med de medlemmer der ikke er 

på Facebook?  

Vi håber, at I, der er aktive på Facebook, vil 

fortælle dem om arrangementerne og 

tilmelde dem, der gerne vil med, så alle får 

muligheden – og så vil vi selvfølgelig endnu 

en gang opfordre alle til at komme på 

Facebook. Man behøver ikke gøre noget 

andet end bare følge Seniorgruppen. 

På længere sigt vil bestyrelsen drøfte evt. 

alternative muligheder for at kontakte 

medlemmerne i samarbejde med Forbundet 

for Kultur og Information (KI) baseret på de 

erfaringer, vi har gjort i Coronatiden. 

Vi håber at være klar til løbende at annon-

cere nogle spændende arrangementer i 

efteråret både på mail og på Facebook. Så 

vidt muligt vil vi forsøge at annoncere flere 

datoer ad gangen, så I kan reservere dagene, 



men desværre har det ikke været muligt at 

sammensætte et efterårsprogram i den form, 

I kender.  

Vi har allerede nu et arrangement, som 
snarest vil blive annonceret på FaceBook.  

Vi blev opmærksomme på det i går ved vores 
tur til Landbohøjskolen – derfor har vi ikke 
kunnet nå at få aftalen på plads. Det drejer 
sig om en udflugt til Skovhuset i Værløse, 
hvor der denne sommer er en fin udstilling 
med titlen ’Melankoli’, hvor ti 
samtidskunstnere viser værker med 
melankolien som tema. Læs nærmere her.  

Udstillingen vises frem til 6.9., deraf 
hastværket. 

Skovhuset er et meget charmerende sted, 
som ligger smukt midt i skoven med udsigt til 
Søndersø. Der er åbent onsdag, lørdag og 
søndag 11-17. Der er en lille cafe, som p.t. 
serverer bl.a. kaffe og en meget lækker is. 
Der er en dejlig stor terrasse, hvor kaffen kan 
nydes. 

Hvis du er interesseret, så skriv til Susy 

Tastesen på susytastesen@hotmail.com  så 

vil du modtage det endelige program med 

tilmelding omkring d. 1. september. 

 

Landbohøjskolens Have 

 

Imidlertid er lykkedes at få planlagt to 

”normale” arrangementer – de følger efter 

teksten i dette lidt utraditionelle nyhedsbrev.  

 

 

Landbohøjskolens Have 

 

Vi håber, vi får en god sæson, og at der ikke 

kommer yderligere restriktioner for vores 

samvær. Vi længes efter at mødes med jer.  

Venlig hilsen Bestyrelsen 
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