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Sidste torsdag var Skærtorsdag – en helligdag, hvor vi havde fri for møde. En lidt mærkelig 
fornemmelse, men egentlig meget rart at kunne holde ”fri”. Ligesom dengang man havde en fridag på 
arbejdet. 
Men tovholderne har ikke haft helt fri. Vi har talt om sommerens aktviteter, og nået til det resultat, at vi 
kun vil have udendørs aktiviteter, idet forholdene indendørs ikke er helt afklarede, med alle de 
begræsnsninger og hensyn, der skal tages. 
Så vi er indtil videre udendørs – som vi plejer her i sommersæsonen. Vi vil arrangere gåture og 
cykelture og måske også virksomhedsbesøg. Nogle ture er i bil - således at alle kan være med engang 
imellem. 
 

De næste par uger er programmet:: 
 
 

Næste møde Torsdag d. 20. maj. Kl 9:30 
Vi mødes alle v. Borgerhuset og kører i bil (fælles kørsel) til Hedeland. Her går vi rundt i terrænet, ser 
på lokaliteterne (flere gode borde) m kaffe (egen bryg hjemmefra) og fejring af mulige fødselsdage? 
Retur igen til Borgerhuset kl. 11:30 .     
   

 

 

Næste – næste møde Torsdag d. 27. maj. Kl 9:30 
Vi mødes ved Aktivhuset Olsbækken, får serveret en kop nybrygget morgenkaffe og går en tur langs 
stranden mod nord til Søndre stenmole v. Greve Marina. Retur til Olsbækken.  
Kl. 11:15 går vi fra Olsbækken til foredrag  og mødes kl 11:30 v. Strandhusene ”Den røde Låge” 
Hundige Strandvej 201.  (se foto) 
Vi lukkes ind til vor cafe, og der vil være et kort indlæg med Tonny Nielsen.  
Se oplæg nedenfor  i grå ramme, og herefter serveres frokost.  
 

I kan således møde kl. 9:30 for en gåtur på stranden. Eller møde v. Olsbækken kl. 11:15, og vi går 
samlet til Strandhusene. Flere detaljer – se efterfølgende! 
 
 

 

 
 

Billede af ”Den røde Port” v. Strandhusene – Hundige Strandvej 201. 
 

 
Torsdag d. 3 juni: Tur til Flymuseum Værløse. Har du husket at tilmelde dig ? 
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 3. juni. 150.- på konto  ..  99557700  ––  1122997799992244..  
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OBS: – De oven for viste mails med MitID og NemID er spam –  
og betegnelserne er meget betegnende for Tonnys emne:  
 

Overgang fra NemID til MitID.  
 

Det er et forhold, der vil berøre os alle i løbet af et par måneder.  
NemID udfases og MitID kommer i stedet.  
 

Hør om - hvorfor det er vigtigt at være på 
forkant.  

                                                                                        Efter Tonnys indlæg serveres en let frokost. 
 

Tonny vil skrive om emnet i et af de følgende Nyhedsbreve –  
så du kan læse om emnet, selv om du ikke kan deltage i mødet. 
 
 
 

Efter Tonnys indlæg serveres en let frokost. 
 

Se ugens menu på spisesedlen th. 
 

Tilmelding er nødvendig –  
Indbetal kr. 85.- på Mobilepay 40452210 / Mogens Christiansen 
Inden mandag den 24. maj kl 24:00 (2. Pinsedag). 
 

Først til mølle – maks. 35 personer 
 

Kom gerne på cykel – eller bliv kørt !    I forstår et hint ? 
 

Biler parkeres gerne v. Olsbækken – og ikke ved Strandhusene eller 
hos nabo Jyske Bank. Varm tøj – hvis det er koldt. 
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