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Kære medlemmer af DS Helsingør! 
  
Bestyrelsen har netop holdt møde og har besluttet, at vi starter sæsonen 1. februar med 
tirsdags læsegruppe og onsdag 2. februar med Espergærde-cafémøde, som vi i seneste 
nyhedsbrev håbede at kunne gøre. 
  
Selvfølgelig vil vi følge de til enhver tid gældende anbefalinger og regler fra sundheds- og 
andre myndigheder. Det betyder, at følgende indtil videre gælder ved både tirsdagsmøder 
og foredrag: 
 

• tilmelding til kassereren på kasserer@dis-helsingor.dk senest dagen før  
 

• mundbind, når man går ind og ud og bevæger sig i lokalet – vi anbefaler, at 
man benytter mundbind, når man sidder tæt sammen og snakker/hjælper 
hinanden. Det er også muligt, hvis det ønskes, at få ’eget arbejdsbord’og 
således kunne holde god afstand 

 

• forevisning af Coronapas, når man ankommer 
 

• højst 20 deltagere til tirsdagsmøderne af hensyn til  afstand mellem deltagerne 
 
Vi beder alle om at respektere dette – det er ikke os, der laver reglerne! 
  
Til gengæld for den usikre start på året har vi bestemt os til, at kaffe og morgenbrød på 
tirsdagsmøderne i foråret er gratis, og vi ’forlænger’ forårssæsonen en smule med et 
kombineret tirsdagsmøde og foredrag 5. april. 
  
Vi planlægger 5. april en kombination af tirsdagsmøde og foredrag fra klokken 9 til 16 med 
’sædvanligt tirsdagsarbejde’ fra kl. 9, foredrag ved Anders Lindberg kl. 11, og derefter vil 
Anders hjælpe og vejlede i en slags workshop indtil kl. 16. Vi håber, at det kan blive til 
gavn og udbytte for alle. 
  
Forårets program ser altså således ud: 
  
Tirsdagsmøder i Seniorcentret: 1. og 15. februar 

1., 15. og 29. marts 
5. april 

Foredrag i Kulturhus Syd: 28. februar (Per Andersen) 
28. marts (efter generalforsamling) 
5. april (Anders Lindberg) NB: dagtid, se ovenfor! 

  
I kan altid se seneste nyt på vores hjemmeside www.slaegt.dk/helsingor  eller 
brug www.slaegt.dk og listen over lokalforeninger, vælg ”Lokalforeninger” i den grønne 
bjælke. 
  
Sommerudflugten er i støbeskeen og kommer til at foregå sidst i maj. 
  
Vi glæder os til at komme i sving igen og håber at se jer til vores arrangementer. 
  
Mange hilsner fra bestyrelsen 
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