Æbleskuddet
September - Oktober - November 2016
Bemærk: Bladet gælder i 3. mdr.

Gratis blad

Aktivitetshus 60+
Æblehaven, Nygade 5
4640 Faxe
www.aeble-haven.dk
Telefon: 56 20 34 00 - 56 20 34 02

Opslagstavlen
HUSK
at besøge vores nye
flotte hjemmeside hvor
du også kan læse
Æbleskuddet.
www.aeble-haven.dk

Forsidefoto
Kurt Christensen deltager på Æblehavens trædrejningshold.
Hjørdis Christensen deltager på Æblehavens motion/bevægelseshold, og flittig bruger af Æblehavens motionsrum.

Æbleskuddet:
Kan afhentes i Æblehaven
Og vil blive læst højt i dagcenteret,
eller indtalt på bånd efter ønske.

Redaktionen ønsker
Alle læsere

Æbleskuddet vil endvidere forefindes
følgende steder:
Faxe:
På Faxe Apotek.
På biblioteket i Faxe,
Lægehuset på Rønnedevej.
Meny Torvegade
Rønnede: Meny
Dalby: I Brugsen.
Karise: Super Brugsen
Haslev: På biblioteket, og i Kvickly
Faxe Ladeplads : Super Brugsen og
Jernbanekiosken Postvej 3, 4654 Faxe
Ladeplads
Endvidere kan man få tilsendt
Æbleskuddet mod betaling af portoen.

af Æbleskuddet
En god aktivitets sæson

Vinderen af Æbleskuddets
Krydsord blev
Runa Rømer
Torvegården 76
Faxe

MINDEORD
Ved Æblehavens Centerleder Henrik Vilsbøll
Ellinor Louise Nordlander døde den 15. juli 2016
efter længere tids sygdom.
Ellinor havde siden 2006 haft sin daglige gang i Æblehaven. Både som bruger af Æblehavens aktiviteter,
og som vellidt ”frivillig” var Ellinor bl.a. instruktør
på EDB hold, og var med i redaktionen af Æblehavens blad Æbleskuddet.
Ellinor bidrog med sit gode humør og humor til den
gode stemning i Æblehaven.
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Redaktion:

Indlæg til bladet kan mailes til:
avisen@aeble-haven.dk

Henrik - Djerny -Tove - Iris

Absolut sidste frist for
indlæg til
Æbleskuddet i
December - Januar - Februar

Medarbejdere i øvrigt :
Aase & Jørgen
Oplag: Ca 1100 Eksemplarer
Udgiver: Æblehaven Nygade 5,

Den 30.oktober
2016

4640 Faxe Tlf. 56 20 34 00

Der tages forbehold for
ændringer og trykfejl

Café Kernehuset
Dagens hovedret
Lille hovedret
1 håndmad
1 krus kaffe, te el. kakao
1 kop kaffe, te el. kakao
1 stk. ostemad/ pålæg
½ ostemad/ pålæg

Køkkenet og café
56 20 34 10

1 lille stk. kage
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HVAD BØRN SIGER OM
ÆLDRE MENNESKER!



De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke
er der slidt på, og desuden har mændene problemer med protesen (Peter 9 år)



Alderdom er, når støddæmperne i knæene ikke 
virker længere (Gustav 6 år)

Nogle gamle damer har skæg, men man skal
ikke sige det højt, for så reagerer de (Lise 8 år)




Det bedste, jeg kan lide ved morfar er, at han
er sig selv, og ikke lader som om han er et normalt menneske (Per 6 år)

Når du ønsker dig noget der er dyrt, så spørg
dine bedsteforældre (August 7 år)





Et plejehjem er en slags kennel for gamle mennesker. Familien kan sætte de gamle der, hvis

de skal på ferie, eller hvis de vil være i fred.
Men de skal ikke gå i snor (Emil 10 år)



Hvis de gamle bliver forelsket, bør de snakke
med vagten på plejehjemmet først (Amalie 7
år)



Hvis jeg bliver gammel engang i fremtiden, vil
jeg have masser af børnebørn. Men farmor tror
ikke, jeg bliver ret gammel, fordi jeg ønsker
mig en motorcykel, når jeg bliver 14 år (Asger
8 år)



Hvis man synes, man er blevet lidt rynket i ansigtet, kan man bare få sig en lille ansigtsløftning. Så går man til frisøren og sætter sig i en
stol. Så klipper de rynkerne væk og svejser et
ungt frækt udtryk på (Agnete 10 år)



Jeg har fået fortalt at i gamle dage var man
bange for tandlæger fordi de brugte en jernstang, og trak masser af tænder ud. Også visdomstænderne trak han ud. Derfor vidste de
ikke så meget dengang (Signe 9 år)



Mine bedsteforældre er døde. Det gør det nemt
for vores familie, fordi de så kan udveksle gaver på kirkegården juleaften. (Vivi 8 år)



Når man bliver gammel, bliver man stiv som
en åre. Det hedder åreforkalkning (Eva 8 år)
Skindet bliver sejere på gamle folk, og så løsner det sig. Derfor får gamle folk et harmonika
udtryk (Alma 9 år)
Da min bedstemor fik gigt, kunne hun ikke bøje sig og lakere sine tånegle mere. Så det gør
min bedstefar for hende nu, selv om han har
gigt i sine hænder. Dét er kærlighed! (Sofie 10
år)

Mange gode efterårshilsner
Centerleder
Henrik Vilsbøll
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Hygge og Kulturklubben
Efterår 2016
Onsdag d. 7. sept.
Kl.13.00.

Æblehaven

Foredrag v/Per Hammerich .
Om morskab med morale.

Onsdag d. 14.sept.
Kl.14.00.

Bio Kanten

Film

Onsdag d.21.sep.
Kl.13.00.

Æblehaven

Banko

Onsdag d.28/29. sep.
Bus fra Æblehaven
Kl. 7.15

Annonceret tur til samlerrmuseet
Thorsvang er ændret til en 2-dags tur
til Sønderjylland og Nordtysk-land

Vi bor i Badbramstedt. Højdepunkter:
Gråsten slotshave/slotskirken. Historiske
Friedrichstdadt. Kaffesejlads på de
5 søer i Plön. Pris v/50 prs:1099 kr.

Onsdag d. 5. okt.
Kl.13.00.

Æblehaven

Foredrag /v Merethe Stentoft Jensen.
om Kuwait. Landet hvor ingen arbejder
sort.

Onsdag d.12 okt.
Kl. 14.00.

Obs. Dato 12 oktober
Bio Kanten

Onsdag d. 26.okt.
Kl.13.00.

Æblehaven

Underholdning og musik ved
”De farende svende”

Onsdag d. 2. nov.
Kl. 13.00.

Æblehaven

Humoristisk foredrag v/ Erik Lindsø
”Der er nu noget om livet man ikke finder andre
steder”

Bio Kanten

Film

Onsdag d. 16. nov.
Kl. 13.00.

Æblehaven

Jacob Riis fortæller om næste års rejse.
Prag d. 24/28. april 2017
Pris: 3550 kr. m/halvpension.

Onsdag d. 23. nov.
Kl. 14.00.

Bio Kanten

Film

Onsdag d. 7. dec.
Kl.12.00.

Æblehaven

Julefest. mad, musik - underholdning.Jens Jacob Nissen og hans far kommer Og underholder

Lørdag d. 17. dec.
Kl. 14:00

Æblehaven
(tilmelding og betaling d. 7. sep. fra 10-13)

Bustur til DR’s koncertsal. Julekoncert m/DR’s
pigekor. Pris: 260 kr.

Onsdag d. 9. nov.
Kl. 14.00.

Film

Hanne Petersen tlf. 56 71 43 99 Mobil. 22 27 92 14 mail.: hannefrida@dukamail.dk

Nete Pedersen tlf. 56 72 51 67 Birte Jensen tlf. 56 71 62 34 mail: toller @os.dk
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Hjemmeside : Hyk.dk

Kalender
September 2016
fr

Det sker også

2

Pensionistforeningens Banko

on 7
fr

Hyggeklubben Foredrag

9

Husets Banko

sø 11

Søndags cafe Ældresagen

fr

Pensionistforeningens Banko

16 Mirakelpriser

on 21

Hyggeklubben Banko

to

22

Pensionistforeningens Hygge eftermiddag

fr

23 Husets Banko

to

29 Æblehavens 30 års jubilæum

fr

30 Damernes Butik

Pensionistforeningens Banko

Det sker også

Oktober 2016
Tirs

4

Ældresagen

Ons

5

Hyggeklubben

Tors. 6

Hanne’s Stoffer

Fre.

7

Husets Banko /

Fre.

14 Abraham’s Tøj og Sko

Vaccination
Foredrag

Dorthe’s Sko
Pensionistforeningen

Banko

Søn. 16

Ældresagen

Søndagscafe’

Tirs. 18

Ældresagen

Foredrag

Fre.

21 Husets Banko

Ons. 26

Hyggeklubben

Fre.

Pensionistforeningens

28 Oktoberfest

Ons. 2

Hyggeklubben

4

Husets Banko / Tøjbussen

Lør.

5

Arrangement vedrørende Sorg og Krise

Fre.

11

Banko

Det sker også

November 2016
Fre.

Underholdning

Foredrag

Pensionistforeningen Banko

Søn. 13

Ældresagen Søndagscafe’

Ons. 16

Hyggeklubben

Fre.

18 Husets Banko

Fre.

25 Abrahamsen

Tøj og Sko

Foredrag

Pensionistforeningen
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Banko

S/I ÆBLEHAVENS 30 ÅRS JUBILÆUM!
RECEPTION TORSDAG DEN 29. SEPT.
13.30 – 15.00
Den 1. oktober 2016 har S/I Æblehavens Dagcenter 30 års jubilæum.
I den anledning vil der være en reception torsdag den 29. september
kl. 13.30 – 15.00
S/I Æblehaven vil denne dag være vært for et stor jubilæums kaffe/
kagebord!

Jubilæumstalere vil være:
S/I Æblehavens Bestyrelsesformand
Karen Margrethe Kristensen

S/I Æblehavens Bestyrelsesmedlem
& Social- og Sundhedsudvalgsmedlem
Inger Andersen.
S/I Æblehavens Bestyrelsesmedlem
& Social- og Sundhedsudvalgsmedlem
Marianne Ørgaard.
ALLE ER VELKOMMEN!
NYGADE 5, 4640 Faxe
AEBLEHAVEN@AEBLE-HAVEN.DK
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TLF. 56 20 34 00
WWW.AEBLE-HAVEN.DK

Al begyndelse er svær.
Jeg husker stadig den første gang,
Mit hjerte bankede, det kunne ingen se.
Hun overtalte mig med sin blide stemme.
Hun havde prøvet før mig.
Når lykken banker på, skal man lukke op.
Det blev godt nok en god oplevelse, som efter kort tid blev gentaget 2-3 gange
om ugen, og stadig gør det selv om vi er over 70 .
Prøv det selv, du / I vil blive forbavset , hvor godt det er .
Start med 1 gang om ugen , og trap op efter behov.
Del jeres glæde med andre . Lev i nuet .

Kom op i Æblehaven
Der er over 30 forskellige aktiviteter at vælge mellem .

Torsdag den 6. oktober 2016
fra kl. 12.00 til kl. 15.
Spisestuen i Æblehaven, Nygade 5, Faxe
Vil ”HANNES” fra Vejerslev
komme og sælge PATCHWORKSTOFFER
til kun 25 kr. pr. FQ som er 50 x 55 cm.
Der vil være et stort udvalg af stof i FQ, mønstre
og syede modeller, samt gode tilbud.
Alle er velkommen.
Kan du ikke vente kan du på
www.HANNES-patchwork.dk
www.hanneshjemmeside.dk
Skulle du specielle ønsker, er du meget velkommen
til at ringe 29871074 eller skrive til

Du kan selvfølgelig betale med

Der kan købes kaffe/te og kage i Æblehavens Café!
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Djerny

Petanque er et sjovt spil , som alle kan blive fascineret af .
Det gælder om at omringe grisen

med de næsten ens kugler, holdene har.

Grisen er en kugle lidt større end en ært.
Dem der ligger tættest, med flest kugler får pointene .Man spiller til 13, og æren hele året .

v/Bente Larsen, salgskonsulent
afholder modeshow i "Æblehaven"

Fredag den 30. september kl. 10.00
Jeg medbringer alle de nye
efterårs varer til både damer og herre.
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Ældre

Sagen

Faxe –Rønnede
Formand: Henning Christiansen: tlf. 56 76 10 50.
Næstformand: Flemming Christiansen, tlf. 56 71 31 35
Kasserer: Bodil Pedersen , tlf. 56 71 33 56
Hjemmeside : www.aeldresagen.dk/faxeroennede

Pc-hjælp.
Har du akutte problemer med din pc eller it. din printer eller
oprettelse af netværk og E boks Og ønsker besøg.
Kontaktpersoner: Ib Markdan Mobil 28 24 16 34

Kontortid.
Onsdage mellem 10 –11.
Sted: Æblehaven i Faxe.
Tilmelding og betaling til programmets aktiviteter
finder sted her. Tilmelding kan også ske på telefon
56 71 40 40 og betaling til vor konto i Nordea på reg.nr. 2320
konto nr. 0751 92 83 86. Tilmelding er først gyldig, når
beløbet er indbetalt. Tilmelding er først til mølle princippet.

Golf i Rønnede Golfklub
Torsdage kl. 13.00 - 14.00 og Torsdag Kl.14.00 - 16.00
Indtil torsdag 29. september .Træning og spil på par 3 bane
samt lån af golfkøller er gratis,
Træning/instruktion af klubbens træner.
desuden kan man i cafe Højen
købe frokost/eftermiddagskaffe.
Henning Christiansen. 56 76 10 50

Trykhedsopkald
Ønsker du morgenopkald, så kontakt
Alice Dam tlf. 56 39 82 15.
Birte Petersen, tlf. 56 72 51 26

Programmet for 2016-2017
Kan ses på vores hjemmeside. Og hentes I Æblehaven, Dalgården i Rønnede, Faxe Lokalhistoriske Arkiv, De lokale lægehuse/
centre. Huset i Faxe Ladeplads. Super Brugsen Dalby og Karise

Bisidder.
Føler du dig klemt af det offentlige system, så kontakt
Bjørn Birkedal 32 22 32 22, Mobil 20 44 70 79;
e-mail: BB@Kontiki.dk
Arne Skovby Tlf.: 20 14 06 15
post@leja.dk

Søndagscafé
Sted: Æblehaven
Søndag 11. september 2016 kl. 14.00
Søndag 16. oktober 2016 kl. 14.00
Søndag 13. november 2016 kl. 14.00
Pris: kr. 20,-

Petanque:
Torsdage kl. 9.30-11.30.
Sted: Bauneskolen, Dalby. Vi er på nuværende 18 spillere
Nina Larsen tlf. 56 71 20 12

Vinsmagning
Torsdag den 22. September kl. 13.00 - 16.00 Sted: Ved borgerservices nye Mødelokaler A, Rådhusvej, Faxe
pris 75 kr.

Bowling
Onsdage kl. 14-16.
Sted: Bowlinghallen, Lysholm Alle, Haslev.
Laurits Olsen mobil: 27 14 70 36

Influenzavaccination
Tirsdag den 4.oktober 2016
Sted: Faxe i Æblehaven fra kl. 10.00 – 11.30
Sted: RønnedeDalgården fra kl. 13.00 – 14.30

Billard:
Mandage, Tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9.30 -12.
Sted: Faxe Billard, Den gamle sportshal i kælderen
Villy Nielsen, tlf. 56 71 85 60 og
Egon Amondsen, tlf. 56 71 30 30
Christian Pedersen 24 63 59 90

Foredrag om dialekter
Tirsdag den 18. Oktober 2016 kl. 13.30
Sted: Æblehaven
Tilmelding og betaling senest 12. Oktober
Pris inkl. kaffe og kage kr. 75,-

Naturvandringer:
Tirsdage i ulige uger kl. 13.00-16,00
Afgang : Æblehaven, Nygade 5, Faxe.
Vi kører samlet i biler ud og finder et smukt sted, hvor vi går
en tur, derefter drikker vi vor medbragte kaffe.
Frede Andersen, tlf. mobil nr. 51 77 76 64

Juletur til Tivoli
Torsdag den 24. November 2016 kl. 15.00
Afg. Faxe kl. 13.30
Afg. Rønnede kl. 13.45
Afg. Dalby Kl. 14.00
Tilmelding og betaling senest 16. November 2016
Pris for indgang og mad kr. 350,- Drikkevarer for
egen regning.

Motion og velvære
Mandag-tirsdag –onsdag - torsdag—fredag kl. 9.00– 12.00
Sted: Faxe Aktivitetscenter, Ny Strandvej 18 C.
Øvelserne fokuserer på kondition og styrketræning samt
bevægelighed af led, muskler og balance.
Årsgebyr 50 kr. plus 125 kr.pr. mdr.
Svømning.
Fredage kl. 9.30-10.30 Sted: Faxe Svømmehal
Gode oplevelser,der styrker gennem svømmeaktiviteter
Pris : Årsgebyr50 kr. Gebyr 260 kr. for første halvår
Henning Christiansen 56 76 10 50
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Syng med eftermiddage
Tirsdag den 20. september. Kl. 13.00 – 15.00
Tirsdag den 25. oktober. Kl. 13.00 – 15. 00
Tirsdag den 15. november. Kl. 13.00 – 15.00
Kom og få et par hyggelige timer med dejlige sange og musik.
Pris: 30 kr. med kaffe og kage
Tilmelding senest 2 dage før hver arrangement
Leif Børgesen
Leif Børgesen
Harmonika og sang
Keyboard.

KUNSTUDSTILLER:
Mona Chawes
Kunstneren Mona Chawes har fulgt undervisning hos anerkendte kunstnere i
maleri, grafik og keramik, og været aktiv udstiller siden 1978.
Mona er på nuværende tidspunkt optaget af at lave relieffer og skulpturer af træ
som efter at være behandlet med træbeskyttelse, bliver bemalet med oliefarve.
Mona er også optaget af, at arbejde med papirmosaik.

KUNSTUDSTILLER:
Heino Harkonen

Heino Harkonen har inden han blev pensionist været maler, elektronikmekaniker
og merkonom.
Heino har en alsidig tilgang til kunsten, hvor bl.a. fotografi har været en bærende udtryksform for ham.
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Husets Banko
Fredag. d. 9. september
Fredag. d. 23. september
Kl. 12.45
Fredag. d. 7. oktober
Fredag. d. 21. oktober
Kl. 12.45

Fredag. d. 4. november
Fredag. d. 18. november
Kl. 12.45

Kom og vær med,
der er mange fine gevinster.

Faxe Pensionistforenings
Bankospil i Æblehaven.
Fredag d .2. september
Fredag d.16. september
Fredag d. 30.september
kl. 12.45
Fredag d. 14. oktober
Kl. 12.45

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Fredag d. 11. november
Fredag d. 25. november
Kl. 12.45

Formand: Bodil Jensen tlf. 56 71 46 74
Kasserer: Jørgen Kristensen
Tlf. 22 43 55 95
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Æblehaven inviterer
til
OKTOBERFEST
Fredag den 28. Oktober
Kl. 11.30 - 15.00




Stor tysk pølsebuffet
Tyrolerunderholdning
Sang og musik

Alt dette for kr. 185,- pr. person
Der kan købes frisk tappet fadøl

Musik og dans med Tyrolerband
original oberkrainer besætning.

Tilmelding / betaling senest
d. 25. oktober i Æblehavens
café Kernehuset.

Der er dømt øl og feststemning af
højeste karat .
Tyrolerband består af 6 musikere
der udgør den originale oberkrainer
besætning, klarinet, trompet, harmonika, guitar, tuba og ikke mindst
en jodlerin.
De spiller et stort originalt repertoire af ægte østrigsk tyrolermusik og
en masse danske fællessange .

ÆBLEHAVEN - NYGADE 5 - 4640 FAXE - TLF. 56 20 34 00
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GRATIS LØRDAGSARRANGEMENT!
ÆBLEHAVENS DAGCENTER
LØRDAG DEN 5. NOV. KL. 10.00 – 16.00
SORG OG KRISE!
Spørgsmålene er mange!
Alle oplever sorg og krise på et tidspunkt –
men hvordan klarer man sorg og krise?
Og hvordan kan man hjælpe?

Oplægsholder:
Jacob Moesgaard,
autoriseret psykolog.



Gratis morgenbrød



Gratis smørrebrød & øl/vand



Gratis eftermiddagskaffe & kage



ARRANGØR: Faxe Frivilligråd



Sted: Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe



Tilmelding: Æblehavens reception tlf. 56 20 34 00



Tilmeldingsfrist: Fredag den 28. oktober.
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JULEBAZAR FOR BØRN & VOKSNE
ÆBLEHAVENS ÆLDRECENTER
FREDAG DEN 2. DECEMBER KL. 12.00 – 16.30


Kl.12.00 – 13.00, Juleskinke med grønlangkål og brune kartofler



Kl. 14.00, Børnehuset Heimdal underholder.



Kl. 15.00, Skolefritidsordningen Rollingen underholder.



Kl. 15.30, Husets Julebanko



SALG AF:



Nisser



Dekorationer



Juletræer & Grønt julepynt

 ÆBLEHAVENS CAFÉ SÆLGER BL.A.:


Glögg & Æbleskiver



Kaffe/The & Kage



Burgere & Pølser

Alle er velkommen
Æblehaven Nygade 5

4640 Faxe
15

Tlf.. 56 20 34 00

Nyheder
Strikke og hæklesamvær
Karen Henriksen og Inger Werner har taget initiativ til strikke & hæklesamvær hver tirsdag i de lige uger i tidsrummet 10.00 – 13.00.
Hvis du vil være med kan du skrive dig på listen i receptionen.
Inger Werner

Karen Henriksen

Nyheder
Edb lokalet har fået nye computere
med windows 10
Nyheder
FRIMÆRKEHOLD
Torsdag kl. 13.00 – 15.00 Opstart 15. Sept.
Slutdato 8. dec.
Frimærkeholdet vil ud over, at bytte frimærker beskæftige sig med
en lang række ting, som har relationer til frimærker.
Det kræver ingen forudsætninger for at deltage på holdet. Kun
lysten til frimærker!
Aktivitetsprisen er 150 kr.
Mogens Tolstrup Christensen og Jørgen Sørensen er frivillig
instruktørerne, som begge har erfaring med frimærker fra
Næstved Frimærkeklub.
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Nyheder
Dart

Vil du være med til at spille Dart
Torsdag fra 10-12
Opstart 8 september 2016
Slut 24.november
Aktivitetsprisen er 150 kr.
Tilmelding til Æblehavens reception i tidsrummet 09.00 – 12.00.

Nyheder
Kursus i Legacy.
Startdato: 14. september
Slutdato: 23. november.
Ikke undervisning i uge 42.
Tidspunkt: Onsdag 10.00 – 12.00
Slægtsforsker du og mangler du et program eller har du allerede
Legacy, så tilbydes et kursus i slægtsprogrammet Legacy 8.
Vi lærer bl.a. at opsætte Legacy 8, Skrive i Legacy, sætte kildehenvisninger
ind, sætte billeder ind, sætte steder på kort m. m.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, men hvis man har en bærbar
PC, vil det være en fordel at medtage denne, ellers skal man hver gang have
en USB nøgle med.
Aktivitetsprisen for dette kursus, er 250,- kr.
Medbring hver gang skriveredskaber, ringbind og notesbog.
Instruktører: Leif Børgesen og

Svenn Erik Kristensen.

Tilmelding til Æblehavens reception i tidsrummet 09.00 – 12.00.
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Gotisk for slægtsforskere

Tegne/malerhold

Startdato: 14.september
Slutdato: 23. november
Ikke undervisning i uge 42

Tirsdag kl. 13.00 – 15.30
Opstart tirsdag d. 13. september
Slutdato tirsdag d. 13. december
Peter Christiansen er frivilliginstruktør,

Tidspunkt: Onsdag 12,30 - 14,30
I alt 10 gange af 2 timer.
Aktivitetspris for dette hold er 250,kr.

Det kræver ingen forudsætninger
at være med til at
tegne og male på dette aktivitetshold.

Vi tager udgangspunkt i Bogen - lær at læse og
skrive gotisk.
Vi ser på forskellige måder at skrive gotisk på, forskellige alfabeter alt efter hvilket århundrede vi er
i. For når man kommer længere tilbage i de gamle
kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, skifter og
fæster, er de skrevet på gotisk med den håndskrift
den enkelte havde, det prøver vi på at tyde.

Aktivitetsprisen for tegning/maling
er 150- kr. for ovenstående.

Medbring et ringbind, skriveredskaber og notesbog hver gang.

Henvendelse om tilmelding og deltagelse

Instruktør: Leif Børgesen

på et af Æblehavens aktivitetshold ,
kan foregå ved at henvende sig
personligt eller telefonisk
I Æblehavens reception i tidsrummet

Ledige pladser til
edb let øvede og
øvede mandag

09,00—12,00
Receptionen har tlf. nr.
56 20 34 00
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Slægthistorie

Slægthistorie

Sådan kommer du i gang.

-Sådan kommer du videre

Startdato: 15. september 2016
Slutdato: 24. november 2016 (ikke undervisning i
uge 42)
Tidspunkt: torsdage 09.30 – 11.30
Der vil i alt være 10 undervisningsgange af 2 timer
For 10. gang vil vi gerne tilbyde et begynderkursus i
slægtsforskning/slægtshistorie.
Kurset retter sig mod begyndere eller let øvede, der
kunne tænke sig at blive inspireret til at komme i
gang med denne interessante hobby. Der vil blive
lagt vægt på at give en indføring i nogle
Af de vigtigste redskaber samt ikke mindst de muligheder, som EDB giver.
Det er en forudsætning, at du kan bruge en computer.
Du skal samtidig være indstillet på mellem undervisningsgangene at bruge tid på at øve dig hjemme.
Hver undervisningsgang vil veksle mellem teori og
praktiske øvelser. Øvelserne tager udgangspunkt i
din egen familie.

Startdato: torsdag, d. 15. september 2016
Slutdato: torsdag, d. 24. november 2016
ikke undervisning i uge 42)
Tidspunkt: torsdage 12:30 – 14:30
Der vil i alt være 10 undervisningsgange af 2 timer.
Dette kursus henvender sig til alle, der har deltaget
på et
Begynderhold eller har arbejdet med sin slægt i
længere tid.
Det forudsætter, at du er godt i gang med at finde
dine aner.
Vi vil beskæftige os med:
Legacy, lægdsruller, Daisy (søgning i Statens Arkiver), skifter
Family Search, brug af kort.
Der vil i stor udstrækning blive taget hensyn til de
behov som du har.
Deltagerpris er: 250,- kr.
Medbring et ringbind(A-4) og en notesbog hver
gang.
Instruktører: Svenn Erik Kristensen og Leif Børgesen.

Aktivitetsprisen for dette kursuser 250,- kr.
Medbring et ringbind (A-4) og en notesbog hver
gang.
Tilmelding ved henvendelse til Æblehavens reception mellem 09:00 og 12:00.
Der optages 8 på holdet.

Instruktører: Karen Margrethe og Svenn Erik Kristensen.
Karen Margrethe og Svenn Erik Kristensen er frivillige instruktører, der begge i flere år har været grebet af den store tidsluger: slægtsforskning.

Bliv gladere i
hverdagen,
meld dig til et
aktivitetshold.

Tilmelding: Henvendelse til Æblehavens reception i
tidsrummet 09: - 12:00.
Der kan max. Være 8 deltagere på holdet.
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Patchwork

Knipling
Tirsdag kl. 09.30 – 11.30
Opstart 6. september
Slutdato 13. december

Mandag kl. 13.00 15.30 Inge
Opstart 8.august
Slut 12. december

Kun lidt øvede deltagere.
Selvstyrende gruppe, hvor vi hjælper hinanden

Torsdag kl. 09.30 - 12.00
Inge - Karen & Kaja
Opstart 11.august
Slut 15.december
Karen Henriksen og Inge Jensen er frivillig- instruktørerne, som i mange år har været
gode til at skabe hyggeligt samvær på
deres hold.

Der har igennem mange sæsoner været tradition for særdeles flotte
ting fra dette hold.
Aktivitetsprisen for knipling er 150 kr.

Papirklip
Torsdag kl. 09.30 –
12.00
Opstart 1.september
Slutdato 15.december

Kaja Andersen er frivillig
på holdet i Terapien
Torsdage fra kl. 9.30 - 12.00
Der bliver hjulpet og givet inspiration.
Vi laver bl.a. æsker, og meget andet.
Vi har stofsalg v/HANNES patchworkbutik,
som er åbent for alle 2 gange om året

Vi sidder og hygger os med mange forskellige slags papirklip.
Skabeloner har vi også hvis der er behov for det. Alle kan være
med!
Rita Sørensen er frivillig instruktør, som altid er inspirerende
med sit gode humør.
Aktivitetsprisen for papirklip er 150-kr.

Aktivitetsprisen for patchwork er 150 kr. pr. hold

Trædrejning

Træværksted

Tirsdag kl. 09.00 – 12.00
Opstart 9. august Slutdato 29. november
Torsdag kl. 9,00-12 Opstart 11. august
Slutdato 1. december
Der bliver bl.a. lavet skåle, fade, kuglepenne
og ure. Som på mange af de andre hold
kræver det ingen forudsætninger at være
med på holdet.

Mandag kl. 09.00 – 12-00
Opstart 5. september
Slutdato 12. december
Onsdag kl. 09.00 – 12.00
Opstart 7. september
Slutdato 14. december
Fredag: kl.9-12 Opstart 2. september Slutdato 9.december
I træværkstedet er der bl.a. mulighed for at arbejde med trædrejning og finere træsløjd.

Erling Petersen er frivillig-instruktør,
som i mange år har øst af sin ekspertise
på området.
Aktivitetsprisen er 150-kr.

Dan Henriksen er frivillig-instruktør, der har en faglig baggrund
som bådbygger. En uddannelse der danner baggrund for mange
af Dan Henriksens håndværksmæssige færdigheder i Æblehaven.
Aktivitetsprisen for deltagelse i træværkstedet er 150-kr.

Æblehavens bogcafe

Keramik
Fredag kl. 10.00 – 15.00
Opstart 2. september
Slutdato 2. december

Mandag kl. 12.30 til kl. 14.30
Opstartsdato 5. september
Slutdato 12. december

Vi sidder og former ler, brænder og laver mange forskellige
glaseringer. Vi har en ovn, som gør det muligt at brænde
både små og store ting.

Vi mødes om en fælles læseoplevelse.
Der tales om indhold, og om hvordan
vi oplever emner og forfatter.
Lisbeth Vallø er frivillig- instruktør,
som med stor iver kaster sig over
spændende bogtitler. Aktivitetsprisen
for bogcafé er 150-kr.

Kollektiv Ledelse, som er god til at give plads til alle på
holdet.
Aktivitetsprisen for keramik er 200 kr. for ovenstående
hold. Max 10 pers.
Venteliste i receptionen
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Spansk

Wii bowlingturnering

Torsdag kl. 9,00 – 9,45
Opstart 8. september
Slutdato 15. december
Der bliver undervist efter tekstbog Buena
Idea.
Gonzales Vargas er frivillig- instruktør.
Aktivitetsprisen for spansk er 150,-kr.

Mandag hold 1 kl. 10.00 - 11.30
Mandag hold 2 kl 13.15 - 14.45
Opstart 12. september
Slut 21. november
Onsdag kl. 10.00 - 11.30
Opstart 14. september
Slut 23. november
Torsdag kl. 10.00 - 11.30
Opstart 15. september
Slut 24. november

Italiensk

Vi spiller med 4 deltagere på hvert hold. Der er turnering
over 10 uger, hvor alle holdene dyster imod hinanden.
Der er fælles afslutning, hvor det vindende hold og den
vindende spiller fejres. Der er plads til et nyt hold om tirsdagen.
Nye, der er interesserede i at deltage,
skal henvende sig til frivillig instruktør
Kurt Sangild, på tlf. 56 71 57 54

FOR FORTSÆTTERE
Torsdag kl. 10.00 – 11.00
Opstart 8. september
Slutdato 15. december
Der bliver undervist efter
tekstbog Pasaparole 2.
Gonzalo Vargas er frivillig- instruktør, der har erfaring som sproglærer indenfor aftenskolerne.
Aktivitetsprisen for italiensk for fortsættere er 150-kr.

Udendørs cykling
Onsdag kl. 09.30 – lille tur hjemme kl. 12.00,
lang tur hjemme kl. 15.00
Slutdato 28 sept. 2016
Startdato igen April 2017
Cykelture ud i naturen,
hvor social samvær og motion er i højsædet. (husk cykelhjelm)

Engelsk for let øvede
Torsdag eftermiddage kl.10,45 til 12,15
Opstart 8. september
Slutdato 1. december

Erik Rysgaard og Connie Børgesen er frivillig- instruktørerne, som holder et kærligt øje med at alle deltagerne kan følge
med.
Aktivitetsprisen for udendørs cykling er 100 kr
Endags- cykelture koster 25-kr. En gratis prøvetur kan også
tilbydes. I udendørs cykelperioden kan dem der er tilmeldt
cykelholdet hver dag i tidsrummet 12.00 – 15.30 gratis benytte Æblehavens motionsrum.

Syning
Under kyndig vejledning af Elisabeth Borg Petersen

Vil du have opfrisket det, du kunne ?
Eller være bedre rustet til rejser ?
Få større ordforråd
Forstå mere i TV ?
Pris 150 kr.
Underviser Annemarie Hvid

Engelsk
Mandag kl. 10.15.til 12.00
Opstartsdato 19. september
Slutdato 28. november
Der læses historier på engelsk , og der lægges
stor vægt på samtaler.
Lidt skriftligt grammatik.
Deltagerne må gerne tage deres
egen bærbare pcèr ,tablets eller i-Pads med.
Internettet vrimler med gode historier og opgaver.

Hver mandag fra d.5. september 2016
Slut 5. december 2016
Kl. 9.30 - ca. 12.30
Der er plads til 6 pers.
Aktivitetsprisen for Syhold
er 150-kr.

Charlotte Rosendahl er
frivillig-instruktør,
Aktivitetsprisen for engelsk er
150-kr. for

Elisabeth Borg Petersen
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Edb m. m.

Billedbehandling

Vi bruger Windows 10 på helt nye maskiner

Mandag: Hold 1 Kl. 9.00 til kl. 10.30 og
hold 2 kl. 11.00 til kl. 12.30.
Opstart: 12. september 2016
Slutdato 21. november 2016
Ferie i uge 42
I alt 10 gange af 1,5 time.

10 gange undervisning i

Photofiltre

Pris i alt 250 kr. som bl.a. går til materialer.

Fredage fra kl.9,30 til kl. 11,30

Du lærer at gå på internettet og at bruge de mange muligheder der er på nettet. Desuden trænes
du i at skrive mail og vedhæfte filer på mail.
Der er også øvelser i tekstbehandling, hvor du
lærer at skrive breve, rette fejl, samt
dine egne smukke invitationer –
Design bordkort—visitkort m.billede .

Opstart fredag d. 16 september
Slutdato 25. november
Ferie i uge 42
Aktivitetsprisen er 250 kr.

Og som noget nyt . Kalender med billeder
Underviser Leif Børgesen

Vi bruger Libre Office og Photofiltre (gratis programmer ) og andre programmer fra nettet

Kreativ edb

Undervisere
Iris Clausen

Erik Leth

Djerny

Tirsdage kl. 10.00 til kl.12.00. I alt 10 gange med
start den 13. september 2016. slut 22. november
På dette hold lærer vi at indsætte, redigere og behandle billeder, som vi selv tager med digital fotoapparat eller mobiltelefon. Vi laver collager med
billederne, og lærer at pynte sange, invitationer og
tekster med noget vi henter på nettet, eller med billeder, vi selv har taget.
Vi prøver også at lave flotte bordkort, visitkort,
adresselabels og meget mere.
Dette hold er især for dem, der tidligere har gået til
EDB i Æblehaven eller har erfaringer fra andre steder, men gerne vil lære lidt mere.

Billard
Onsdage kl.12-14 Torsdage kl.10,00-12,00
Optaget
torsdage 12.15- 14,15 ledige pladser

Det forudsættes at man har kendskab til edb, og at
man har en computer med internetadgang derhjemme.
Pris 250 kr. for 10 gange á 2 timer.
Undervisere:

Opstart 5. september slut 5.december
Aktivitetsprisen er 150 kr.
Tilm. I receptionen

Tove Larsen, Vibeke Bernickow og Kurt Sangild
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Madlavning

Stofmaling

Torsdag kl. 09.30 – 13.00
Opstart 6. oktober
Slutdato 1. december

Fredag kl. 09.00 – 11.30
Opstart 12 august
Slut 9. december
Selvstyrende Gruppe
Der tages udgangspunkt i det
deltagerne har lyst til at arbejde med.

Holdet mødes for
under hyggelige former, at lave god og
lækker mad.
Anni Elmgaard er frivillig-instruktør, som nu i mange
år har fået Æblehaven til at dufte af dejlig mad.

Ønskes der hjælp er der altid mulighed for det.
Aktivitetsprisen for stofmaling er 150-kr

Aktivitetsprisen for madlavning er 150-kr.
Desuden betales der cirka 50-kr pr. gang for madindkøb.

Nisseholdet

Petanque

Tirsdag kl. 09.30 – 14.30
Opstart 9. august
Slutdato 6. december

Tirsdag & Torsdag
kl. 10.00 - 12.00
Udendørs i alt slags
vejr hele året! Vi har en Petanquebane udenfor hvor vi
spiller med 3 stålkugler hver.
Det gælder om at komme nærmest ”grisen” en lille kugle.
Det hyggelige samvær er helt i
top hele året rundt!
Edith Birgit Ilsøe Holmgård i
dagligdagen kaldt Gitte er frivillig-instruktør.
Aktivitetsprisen for petanque

Vi laver alle afskygninger af nisser. Det
kræver ingen forudgående forudsætninger, så alle er
velkommen.
Aase Petersen er frivillig-instruktør, som har været en
af Æblehavens trofaste frivillige igennem mange år.
Efter aftale med Æblehavens Centerråd er det gratis at
være med på ovenstående hold.

er 150-kr. pr.½ år

Pergamano
Mandag kl. 13.30 til 15.30

Porcelænsmaling

Opstart 8. august
Slutdato 12. december

Onsdag kl. 09.00 – 14.00
Opstart 24. august 2016
Slutdato 14.december

Vi arbejder med mønstre og skabeloner, således at det
færdige resultat fremtræder professionelt, både for
begyndere og øvede, også selv om du selv tror, du
ikke besidder de store kreative evner.

Deltagerne maler det de
har lyst til.

Eli Rasmussen er frivillig - instruktør, som er med til
at stimulerer skaberglæden, så de flotte resultater
kommer af sig selv.

Der er selvfølgelig mulighed
for at få hjælp hvis der er behov
for det.

Aktivitetsprisen for
pergamano er 150- kr

Selvstyrende gruppe

Aktivitetsprisen for porcelænsmaling
er 200 -kr.
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Stolegymnastik

Folkedans
Torsdag kl. 13.00 til 15.00
Opstartsdato 8 september
Slutdato 24. november
Folkedans er tilpasset så alle der har
lyst kan deltage.
Bent Andersen er frivillig-instruktør, som tidligere
med stor succes har stået for folkedansen i Æblehaven. Aktivitetsprisen for folkedans er 150-kr

Torsdag kl. 10.30 – 11.00
Hele året undtagen
Uge 26-42-52
Vi begynder dagens program med at synge fra Ældresangbogen derefter øvelser af redskaber af ”China
Ball” og ”ringe”, til slut en sang.
Jørgen Jørgensen er frivillig- instruktør. Aktivitetsprisen for stolegymnastik er 150 kr. for ovenstående

Tæppecurling

Sanghold

Mandag kl. 10.00 til 12.00
Opstart 29. august - Slutdato 12, december

Mandag kl. 13.30– 14.30
Opstart 22.august
Slutdato 12. december
Efterårsferie uge 42
Vi begynder dagens program
med en morgensang, og derefter årstidens sange, lidt viser, og slutter med en aftensang.
Jørgen Jørgensen er frivillig- instruktør
Svend Aage Jakobsen. er frivillig pianist

Der spilles tæppecurling efter de godkendte spilleregler fra DGI. Der spilles på et filttæppe – ellers ligner
spillet Iscurling, dog uden fejning. Vi begynder hver
gang med 5-10 min. opvarmning.
Inger Werner og Rita Inderberg fungerer som frivillig- instruktør.
Aktivitetsprisen for tæppecurling er 150-kr.

Aktivitetsprisen for sanghold er 150-kr

Stenslibning

Bevægelse / afspænding

Hold 1 Tirsdag kl. 9.00 til 12.00
Hold 2 Tirsdag kl 12.30 til 15.30
Opstart: 20 september Slut 6. december

Onsdag kl. 10.15 – 11.30
Opstart 14. september
Slutdato 7. december
Oplev glæden ved at bevæge dig
Til glad musik og i roligt tempo,
arbejder vi alle kroppens muskler igennem.
Vi bruger forskellige redskaber, samt evt. stole.
Vi slutter af med en liggende afspænding.
Medbring gerne tæppe og evt. pude

Der bliver slebet og poleret
alle slags sten – især strandsten
– så vi får smukke sten. Nogle sten monterer vi bl.a. til hængesmykker og brocher.
Karl-Jørgen Ovesen er frivillig-instruktør, som med
sin store ekspertise kan hjælpe til med at få bl.a.
strandsten til at blive til fantastiske smykkesten.
Aktivitetsprisen for stenslibning er 150 kr.

Janne Christoffersen er
frivillig –instruktør
Aktivitetsprisen er 150-kr

Glad motion/bevægelse
Onsdag kl. 09.00 - 10.00
Opstart 7. september
Juleafslutning d.21.dec.

Stolegymnastik

Motion med rodendo bold,
gulv øvelser – lidt jazz sjov –
alt bliver rørt!
Jytte Lund Nielsen er frivillig
-instruktør, som i over 60 år nu
har fornøjet mange deltagere
med motion & bevægelse.
Aktivitetsprisen for motion/
bevægelse er 150-kr

Mandag kl. 10.30 – 11.30
Kører hele året
Sang, musik, øvelser og hyggelig samvær.
Ruth Christensen er frivillig- instruktør.
Aktivitetsprisen for stolegymnastik er
150-kr.
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TANDLÆGE HEIDI HVIID
Vi har plads til nye patienter, og glæder os til at byde
dig velkommen på klinikken.
Vi tilbyder individuelle og alsidige behandlinger
Ring og book en tid på Tlf. 56 71 32 02
Tandplejer Tine Tambour &
Tandlæge Heidi Hviid
Hos os er et højt serviceniveau
en selvfølge.

Tandlæge Heidi Hviid
Rønnedevej 7A 4640 Faxe Tlf. 56713202 Email: tand@heidihviid.dk
Sundhedscentrets Optik
Præstøvej 78 4640 Faxe

Tlf. 79 30 14 30

Følg os
på Facebook

Abrahamsen Sko og Tøj
Størrelse fra s til 6 xl
v/ Bente Abrahamsen
Torvegade 3 c Faxe
Postvej 3 Faxe ldp.
tlf.71759498
abrahamsenskoogtoej@gmail.com
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Du er
altid velkommen
til et kig hos

Torvegade 8, 4640 Faxe
tlf.: 56 71 34 80
www.dintojmand.dk/faxe

FAXE
IB ELBERG

Statsaut. Fodterapeut

Klinik for fodterapi.

Marianne Ørgaard

v/ Inge Krogh Poulsen &
Karsten Larsen
Vinkældertorvet 3
4640 Faxe
Tlf.: 56 71 33 13

Drosselvej 42, 4653 Karise

Tlf. 56788874
Professional behandler af fødder .
Autorisationen er din garanti for
fodterapeutens anerkendte uddannelse

Torvegade 6 4640 Faxe
Åbningstider
Mandag til Søndag Kl. 06.00 til 20.00
Tlf. 56 71 34 44
V/Lotte og Simon Spring
MODE - STIL - KVALITET

v/Lidy Grange
Rønnedevej 17B t.v.
4640 Faxe
Telefon 56 71 45 44

Dit syn betyder alt for os

Vinkældertorvet 3 4640 Faxe
Tlf.: 56 71 34 91
E-mail: faxe@nytsyn.dk

MICHAEL CHRISTENSEN
Snedkermester

Faxe Apotek
Rønnedevej 15,
4640 Faxe
Tlf. 56 71 30 55

Byggefirmaet, Poul E.
Flidsagervej 6A
4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 20 97 63 86
E-mail: michael-c@fakse-ldp.dk

Viden er god medicin!
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Hvad er Æblehaven?

Hvad med transporten?

Et Dagcenter hvor man kan dyrke sine hobbyer,
møde gamle og nye venner, få og give nye ideer.
Et Dagcenter for de pensionister, der har behov
for personlig støtte. Det er dig der er med til at
bestemme, hvad Æblehaven skal bruges til.
Æblehaven har et valgt centerråd.

Borgere som er visiteret til et dagtilbud i Æblehaven af kommunens visitation kan også blive visiteret efter gældende lovgivning for kørsel.
Borgere som benytter sig af Æblehavens åbne
tilbud skal selv sørge for transport.

Hvem kan visiteres til
dagcenter?

Hvem kan komme i
Æblehaven?

Har du behov for at blive visiteret til dagcentret,
skal du henvende dig til kommunens visitation på
tlf. 56 20 34 30
Mandag - Fredag Kl. 09.00 til Kl. 13.00

Pensionister/førtidspensionister i alle aldre og
efterlønsmodtagere i Faxe Kommune.

Hvad er et Dagcenter?
Æblehavens åbningstider

Et sted, hvor der er mulighed for at lave studiekredse, spille & synge, danse, motion & bevægelse, cykling, madlavning, sprogkurser, værksteder,
EDB, og hvor der arbejdes med stof, garn, porcelæns, pergamano og tegning og maling. Der er
hyggelige opholdsrum, hvor man kan snakke, læse, spille kort eller få en pot billard. Det er kun
fantasien der sætter grænserne.

Fra kl. 07. 30-15. 30 på alle hverdage.

Høreomsorgen
Er flyttet til Faxe sundhedscenter

Hvad koster det?

Præstøvej 78, 4640 Faxe
Tlf. 30 50 37 35

Man kan frit komme i Æblehaven.
Når man deltager på et hold med instruktør, eller
benytter motionsrummet, er der en brugerbetaling, samt betaling af div. materialer til eget forbrug

Batterier til høreapparater
kan stadigvæk udleveres i
Æblehavens reception .

Æblehaven har en café ”Kernehuset”, hvor man
kan købe kaffe, brød, varm mad, lune retter,
smørrebrød & råkostsalat.

Hvor ofte må man komme?
Så ofte man har tid, lyst og kræfter.
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For at kunne deltage i lodtrækningen om gevinsten, som er
Dagens ret for 2 i Café Kernehuset
skal løsningsordet være afleveret i løsningskassen senest 31 oktober 2016

Navn: ___________________________________
Adresse:___________________________________________________
Telefon: ________________________
Løsningord:

afleveres i løsningskassen

Kryds nr. 4 – 2015
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