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Kære alle  
Vi har tidligere lovet, at vi beboere ville få besked i maj måned om udviklingsplanen. Hvilke boliger 
der bliver berørt af de forskellige tiltag. 
På grund af disse tider med corona og Sundhedsstyrelsens restriktioner har vi ikke kunne afholde 
møder, men nu lysner det. Danmark er begyndt at åbne forsigtigt op for forskellige ting.  
Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning på, hvordan vi skal kunne informerer hvert enkelt 
lejemål personligt og en fælles orientering, men vi må nok se i øjnene, at denne information kan blive 
udskudt til juni – juli måned.  
 
Gårdmusikant  
D. 5., 6. og 7. april havde vi besøg af gårdmusikant Lars Grand.  
Vi fik mange tilkendegivelser om, at det kunne være hyggeligt, hvis han  
kunne komme igen.  Det gør han! Denne gang i 5 dage fra mandag d. 4. til og  
med fredag d. 8. maj kl. 16 – 17.  
Der vil blive hængt opslag op i opgangene med mere information.  
 
Hilsen fra Event-udvalget 
Desværre blev det nødvendigt at aflyse Forårsfesten, Bakkesangerinde, og den årlige familietur  
ser vi også nødsaget til at aflyse, hvilket vi er meget kede af, men kan ikke se nogen anden udvej. 
Vi har aftalt, at Bakkesangerinde Anette Oxenbøll kommer på et senere tidspunkt.  
Om vi også kommer til at aflyse BTB-vin og Sommerfesten finder vi forhåbentlig ud af d. 10. maj. 
Se venligst bagsiden. 
Vi har et par gange fået foredragsholdere ud fra Athenas. Lige pt. tilbyder de gratis foredrag på 
https://www.athenas.dk/webinar.htm 
 
Pas på dig selv og andre 
Selvom Danmark så småt er begyndt at komme åbne op til, at vi kan få en almindeligt liv igen, så skal 
vi ikke glemme at passe på hinanden og os selv. Husk hyppig håndvask og /eller brug af håndsprit og 
hold afstand til hinanden. 
Der kan findes svar på nogle af dine spørgsmål om corona på: https://politi.dk/corona  eller  
på tlf. 7020 0233. 
 
 
 
På forhåbentlig snarligt gensyn 
 
Venlige hilsner fra 
Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård  
 
 
 
 
 
 
 
Der kan ses på flere sprog på: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte 
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Forhåndstilmelding til BTB-vin torsdag d. 14. maj kl. 18 
Er du interesseret i at deltage i arrangementet med Bill fra BTB-vin, hvor  

han vil præsenterer og give smagsprøver på lidt vin, likør og spiritus, og 

Café Gadehjørnet vil lave sin fantastiske tapas, så kan du nu tilmelde dig 

til Vibeke på tlf. 2966 8547 man- til fredag mellem kl. 9 – 16. 

HVIS der bliver slækket på restriktioner fra Sundhedsstyrelsen på antallet 

af, hvor mange vi må være samlet o.lign., så vi kan mødes, skal der betales 

for deltagelse kr. 65 kr for beboere i GHG og kr. 100 for gæster ifølge med en 

beboer fra GHG senest d. 12. maj kl. 16. 

Efter aftale med Vibeke kan dette gøres på mobilpay 332030. Derefter vil vi  

bede om, at du tager et skærmbillede af betalingen og sender til Vibeke på  

tlf. 2966 8547. 

Når du tilmelder sig, skal der oplyses en adresse og tlf.nummer, så vi kan give 

besked om, vi gennemfører og give en lille reminder på betalingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhåndstilmelding til Café Gadehjørnets   

Her gælder den samme usikkerhed som nævnt ovenfor. 

Sommerfesten er planlagt til torsdag d. 25. juni kl. 17. 

Igen i år med grillmester med bl.a. kylling, oksekødspølser, svinekødspølser og div. tilbehør. 

Der vil også være dj, så der er mulighed for en lille sving-om.  

Også her kan du allerede nu tilmelde dig telefonisk til Vibeke på tlf. 2966 8547 man- til fredag mellem kl. 

9 – 16 og oplyse antal, adresse og tlf.nummer.  

Hvis vi kan gennemfører, skal der betales senest d. 18. juni på  

Mobilpay efter aftale med Vibeke. Også her beder vi om at få et  

Skærmbillede af indbetalingen sendt til Vibeke på tlf. 2966 8547 

 

Pris: Voksne fra GHG kr. 65, børn til og med 11 år kr. 35. Gæster 

Ifølge med en beboer fra GHG kr. 100. 

 

Med et kæmpe håb om, at vi kan gennemfører begge dele, siger 

vi på glædeligt gensyn 

 

Eventudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

Disse 2 arrangementer bliver selvfølgelig kun afholdt, 

hvis de udstukne restriktioner bliver lempet. 

 


