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Kære naboer 
Sikke et år 2020 har været, og det har bestemt ikke været på den gode måde.  
I afd.bestyrelsen har corona helt sikkert gjort det betydeligt sværere for os at udføre det arbejde, som vi er 
valgt til af jer, men vi har gjort vores bedste. Og nogle af os har endda lært at holde møder digitalt, selvom vi 
synes, at de fysiske møder er den bedste mødeform. Der er ingen udfald på internet, ordstyreren har lettere 
ved at holde orden, det er nemmere at se plancher, og vi kan se hinandens mimik. 
Nogle møder har vi haft afholdt som hybridmøder, dvs, at nogle af mødedeltagerne  
har deltaget virtuelt, så vi ikke været samlet mere end de 10 personer, som har  
været det tilladte antal til forsamlinger. 
 
Vi har savnet samvær, knus og kram med dem, som vi har kær, oplevelser og mange har også savnet at 
kunne rejse til udlandet. 
I i eventgruppen har vi også måtte aflyse stort set alt, hvad vi havde planlagt i dette år,             men vi er 
optimister og tror på, at 2021 bliver meget bedre, så vi har allerede talt om, hvilke events vi gerne vil 
kunne tilbyde i løbet af næste år. Det vil I høre meget mere om lige så snart, at Danmark bliver åbnet mere 
op igen til, at vi kan samles. 
I samarbejde med Det Spirer har vi prøvet at lave forskellige tiltag for at løfte stemningen lidt i 2020 med 
bl.a. levende musik mellem blokkene.  
Vi kunne heller ikke afholde vores festlige, traditionelle tænding af vores juletræer. Vi er fuldt ud klar over, 
at ikke alle beboere har mulighed for at se det virtuelt, men for dem som har, kan hilsner fra Driften, Det 
Spirer, Café Gadehjørnet og os ses på Det Spirer´s FB-side og på vores hjemmeside www.gadehavegaard.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sidste tiltag i år var julekasserne, som blev en erstatning for juletræsfesten.  

En stor tak til Maria og Lene fra Det Spirer, som har gjort en kæmpe indsats med at  

planlægge, indkøbe, pakke og få omdelt kasserne til de familier, som  

havde tilmeldt sig. 

 

I skrivende stund ser smittettallet ikke så godt ud på Vestegnen, og der er kommet 

yderligere restriktioner om nedlukning, men som sagt er vi optimister, og vi tror på, 

at det bliver meget bedre i 2021, så vi igen kan mødes. Vi glæder os i hvert fald 

meget til at se jer alle sammen igen.  

 

Pas godt på jer selv og hinanden  

 
 
Med ønsker om et godt helbred, en glædelig jul og lykkebringende nytår 
Afd.bestyrelsen Gadehavegård   

 ____________________________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Billeder fra tænding af juletræet og gårdmusikant Lars Grand. Billedet til venstre, er fra venstre Martin (Det Spirer), Jesper og 
Pia (begge afd.bestyrelsen), Maria (Det Spirer) og Lone (Driftscentret). Vibeke (caféen) var lige smuttet ind igen. 

 

 

 Tak til de unge fra lomme-
penge projektet for at dele 
julekasserne ud.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


