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”Lad være med at lægge planer. Glæd dig 

over det, der kommer, og tilpas dig det, der 

er”, citat Margrethe Vestager. 

Kære medlemmer 

Ovenstående citat er meget dækkende for 

den situation, Seniorgruppen og vi alle 

befinder os i lige nu. Vi melder nye aktiviteter 

ud, så snart de nuværende restriktioner 

lempes. 

Det eneste arrangement, det lykkedes at 

gennemføre siden sidste nyhedsbrev, var en 

tur rundt i Frederiksborg Slotshaver den 17. 

november med Eva Lodal som guide og 

efterfølgende frokost på spisestedet Leonora. 

Eva Lodal er medlem af Seniorgruppen og 

bosat i lokalområdet. Turen blev hurtigt 

overtegnet, men Eva har lovet at dublere 

turen til foråret.  

Frederiksborg Slotshave                        

 

Udsnit af Frederiksborg slot 

 

Seniorgruppens bestyrelse er meget glade 

for, at medlemmerne har reageret på vores 

opfordring til at vise rundt og fortælle om et 

område, som de har et særligt kendskab til. 

Skriv endelig til bestyrelsen, hvis du har lyst 

til at dele ud af din viden, så sørger vi for at 

annoncere det. Du er også velkommen til selv 

at lave et opslag på Seniorgruppens 

Facebookside.  

Desværre måtte julearrangementet på 

udstillingsstedet A. Petersen aflyses på grund 

af nye skærpede Coronarestriktioner, men 

enkelte fik mulighed for at tilmelde sig én af 

de fire omvisninger med 9 deltagere pr. gang, 

som blev tilbudt af udstillingsstedet.  Vi håber 

at kunne gennemføre et besøg for alle 

medlemmer, så snart Coronasituationen gør 

det muligt.  

Det er lykkedes at få en aftale i stand med 

Forbundet Kultur og Information (KI), så vi 

løbende kan annoncere arrangementer på 

mail, som flere har efterlyst. Det giver 

bestyrelsen mulighed for at tilgodese de 

medlemmer, som ikke er på Facebook, og det 

er vi rigtig glade for. Samtidig oplever vi, at 

der er stor respons på facebookopslagene, og 

derfor er bestyrelsens holdning, at det er et 

relevant medie i kommunikationen med 

medlemmerne.  P.t. udgør Facebookgruppen 

knap halvdelen af Seniorgruppens 

medlemmer. 

 

Bestyrelsen har besluttet at udskyde 

sensommerturen til Sydsverige til 2022. 

Turen til Oslo er også udsat indtil videre, men 

samtidig overvejer vi at arrangere nogle 

heldagsture med bus til efteråret. 

 



Vi glæder os til at se jer igen, så hold øje med 

(forhåbentlig) nye arrangementer på mail og 

Pop-up arrangementer på Facebook.  Erik 

Nicolaisen Høy har lige gennemført en mikro-

Pop-up tur på Garnisons Kirkegård og har 

stillet i udsigt, at der kan komme flere. 

Bestyrelsen håber fortsat, at det bliver muligt 

at gennemføre generalforsamlingen på 

Gladsaxe Bibliotek den 15.4.2021, som 

annonceret i nyhedsbrevet fra november.   

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

               

                

 

Garnisons Kirkegård 

 


