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Forsidefoto
Jytte Bergh og Leif Børgesen, som
begge er aktive på en lang række aktivitetshold i Æblehaven.

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 vinter sæson

Vinderen af Æbleskuddets
Krydsord blev
Hanne Albeck
Præstøvej 85
4640 Faxe

Bliv gladere i hverdagen,
meld dig til et
aktivitetshold.
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Den 31. Januar
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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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ÆLDRES LIVSINDSIGT
BØR BRUGES BEDRE!
Hvad er det så, vi burde værdsætte mere hos de ældre borgere?
Mange ældre har en veludviklet historisk bevidsthed.
De bærer for eksempel på en forståelse af, at velfærdssamfundet ikke er kommet af sig selv, og ikke
er en selvfølge.
For de ældre danskere er ambassadører for dyder,
som vi har brug for i dag.
Pligtfølelse, arbejdsomhed, ydmyghed, familiebevidsthed. Alt sammen livsværdier vi alle kan blive
inspireret af.

OM FÅ GENERATIONER KAN
ALLE FORVENTE AT LEVE
100ÅR!
Forbedrede levevilkår og dygtigere læger gør, at stadig flere danskere når at opleve deres 100-års fødselsdag. Vores alder vil fortsat stige i fremtiden, vurdere forskere.
Engang virkede det næsten utænkeligt, at et menneske skulle være i stand til at leve i hele 100 år. Men
om få generationer vil det være den alder, som et
gennemsnitligt nyfødt barn kan forvente at blive.
Midt i 1800-tallet lå middellevetiden omkring 44 år.
I dag kan et spædbarn forvente at blive cirka 80 år,
og fortsætter udviklingen som hidtil, vil alle nyfødte
i slutningen af dette århundrede kunne regne med at
fejre 100-års fødselsdag.

I den sammenhæng må man undre sig over, at der
ikke udvises større opfindsomhed i inddragelsen af
de ældre i samfundet. Ældre har meget at give, og
mulighederne er mange!

I dag er det ældste menneske i Danmark 109 år. Faktisk er der to af dem, hvis personerne da ikke er gået
bort, siden Danmarks Statistik opgjorde tallene tidligere på året. På verdensplan er den ældste kvinde så
De firkantede regler for tilknytning til arbejdsmarke- vidt vides en fransk dame, som blev 122 år, mens en
det er bl.a. meget fantasiløse.
japaner på 116 år er alderspræsident for mændene.
Fremover er der brug for ældre, der kan arbejde længere, men der er forbavsende få fleksible løsninger, Hvad betyder det så for Æblehaven?
der kunne kombinere folkepension med 10—12 tiJo det betyder, at steder som Æblehaven har gode
mers ugentligt erhvervsarbejde.
muligheder for også, at eksistere i fremtiden.
Udfordringen for bl.a. Æblehaven bliver evnen til, at
Der må udvises en helt anden kreativitet i en fremtid, kunne forstå og udnytte ældres livsindsigt.
hvor alderdommen vil udgøre en større del af vores
liv.
Der er nu en million danskere, der er over 65 år, og
tallet vil vokse. Vi må finde en bedre måde, hvorpå
vi kan bruge de ældres dyrebare indsigt i fællesskabets tjeneste.

Mange gode vinter hilsner
Centerleder
Henrik Vilsbøll
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Hygge og kulturklubben
Forår 2017
Onsdag d. 7. december
Kl. 12.

Julefest . Mad, musik og under-

Æblehaven

holdning med Jens Jacob Nissen
og hans far.

Lørdag d. 17. december
Kl. 14.

Æblehaven

Onsdag d. 11. januar
Kl.13.

Æblehaven

Naser Khader der fortæller
om sine holdninger i den østlige
krise.

Torsdag d. 12. januar
Kl.17.30 fra æblehaven

Æblehaven
(udsolgt )

Bustur til Østergasværk.
”Jordens søjler”
Billetpris 335+ transport 100 kr.

Onsdag d.18. januar
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d. 25. januar
Kl. 13.

Æblehaven

Generalforsamling.
underholdning v/Søren Korshøj.
Klubben giver kaffe og kage.

Onsdag d.1. februar
Kl.13.

Æblehaven

Foredrag v/Jens Erik Engelbrecht
om ” Mercy Ships arbejde”

Onsdag d. 8. februar
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d.22. februar
Kl.13.

Æblehaven

banko

Onsdag d. 1. marts
Kl.13.

Æblehaven

Foredrag v/Eva Melhoff der fortæller om sit liv som blind præst-

.Bustur til DR´s koncertsal.
Julekoncert m. D:R´s pigekor.
Pris: 260 kr.

Vi ønsker alle vores medlemmer en god Jul
og et godt Nytår !
På glædeligt gensyn i 2017

Hanne Petersen tlf. 56 71 43 99 Mobil. 22 27 92 14 mail.: hannedkda@dukamail.dk
da@dukamail.Nete Pedersen tlf. 56 72 51 67
Birte Jensen tlf. 56 71 62 34 mail: toller @os.dk
Hjemmeside : Hyk.dk
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Kalender
December 2016
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Mirakelpriser

fre
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Husets julebanko

Det sker også

Æblehavens Julebazar
Hyggeklubben Juleafslutning
Pensionisternes julebanko

Det sker også

Januar 2017
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lø
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Pensionisternes banko

sø 8
on 11

Kultur– hyggeklub

fr

13 Æblehavens nytårstaffel

ti

17

Pensionisternes fødselsdag

fr

20

Pensionisternes banko

on 25
fr

Kultur-hyggeklub

27 Husets banko / Tøjstativet

februar 2017

Det sker også

on 1

Hygge/Kulturklubben

fr

3

Abrahamsens tøj og sko

fr

10 Husets banko

fr

17

Pensionisternes banko
Pensionisternes banko / Generalforsamling

sø 19

Ældresagens Søndagscafe’

on 22

Hygge / Kulturklubben

fr

24 Husets banko
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Nyhed side 22
Edb og tablet
Kun for kvinder

Nyhed side 18
Dart

kun for mænd
Sjov med potter :
Jens Peter har flittigt været i gang med at
forvandle rå urtepotter, dels til fyrtårn og
dels til en meget flot mølle efter inspiration fra Blåbæk Mølle.
Det har været en spændende og sjov proces, og resultatet blev helt sikkert tilfredsstillende.
Det er sjovt at se hvad der kan komme
ud af nogle underskåle og potter af ler,
samt god tålmodighed og lidt snilde i
værkstedet, og derfor vil vi rigtig gerne
lave flere sjove ting af disse potter. Vi vil
så gerne hvis der er nogle der kan undvære en potte eller to eller flere og også
meget gerne underskålen, i alle størrelser. Det er dog vigtigt at det er de rå af
slagsen, da de skal kunne males.
Begge kreationerne kommer til salg til
vores julebazar.
7

Æblehavens nytårs taffel
Fredag d. 13. januar 2017
Kl. 11.30 - 15.00
For pensionister og efterlønsmodtagere
Vi fortsætter traditionen og byder velkommen til nytårs taffel.
Der serveres sild- og lune retter Kl. 11.30, samt god taffel musik
Menu’en består af:
Marinerede sild
Karrysalat
½ æg med rejer
Røget laks m/røræg og purløg.
Ribensteg m/rødkål
Roastbeef m / tilbehør
Ost
Rugbrød, franskbrød, smør og fedt

Prisen for dette arrangement er:
Kr. 150,Tilmelding og betaling i
café Kernehuset
Senest Tirsdag d.10. Januar 2017

Bente Kure og Leif Ernstsen underholder med et forrygende vise/
show – en spændende musikalsk rejse i tid, sted og stemninger.

ÆBLEHAVEN - NYGADE 5 - 4640 FAXE - Tlf. 56 20 34 00
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S/I Æblehaven fejrede 30 års fødselsdag den 1.10.2016.
Ved / Karen Margrethe Kristensen -Bestyrelsesformand i S/I Æblehaven
Ung, smuk og stadig meget tiltrækkende. Sådan er der mange, der er i en alder af 30 år,
og det er Æblehaven bestemt også.
Æblehaven var igen smukt og festligt pyntet den dag, hvor vi var rigtig mange, der kom for at fejre Æblehavens 30 års fødselsdag.
Hvis dette hus og disse vægge kunne fortælle historie, så ville der vælte rigtig mange dejlige minder frem hos
mange af os, der har været så heldige, at have nydt godt af mulighederne i dette hus gennem de forløbne 30 år.
Rigtig, rigtig mange gode oplevelser har der været for de mange brugere gennem alle årene.
Mange har fået nye venner her, og mange har fortsat nogle gode venskaber her. Jo, der har altid været store og
mange muligheder for et godt og aktivt seniorliv her i Æblehaven. Men jeg synes nu, at det er helt vildt med
aktiviteterne i dette efterår. Langt mere end 50 aktiviteter foregår der hele tiden.
Vi møder glade op, vi arbejder hver med vores interesser, vi går til foredrag og til banko, vi motionerer endda
rigtig meget og m.m.m. - og vi hygger os. Vi får en tår kaffe eller et måltid mad, og snakken den går. Og sådan
skal det netop være, så alle får en god oplevelse og en god dag.
Men jeg vil også gerne nævne de mange udenlandske kontakter, der har været til Æblehaven gennem de forløbne 30 år. Der er en hel del her i Æblehaven, der har været så heldig at have deltaget i forskellige udvekslinger med bl.a. med Frankrig, hvor udbyttet hver gang har været meget stort.
Selv fik jeg som lokalformand for People to People besøg fra Region Fukui i Japan i 1995. Det var Guvernør
Kurita fra Regionen FUKUI, der henvendte sig og
spurgte, om vi kunne tage imod 33 unge japanere i
4 dage. De skulle besøge og bo hos en dansk familie og både se og lære noget om de sociale og kulturelle forhold i Danmark. Intet var mere nærliggende for mig end at spørge Æblehaven, om de
ville have besøg. Og det fik de. Michael Ibsing,
daværende centerleder fortalte uddybende om Æblehaven på det tidspunkt. Den japanske gruppe besøgte også ældre borgere her rundt på matriklen.
De unge mennesker skrev flittigt ned, hvad de fik
fortalt og oplevede. Disse besøg var en kæmpe
succes, og de japanske grupper fra Regionen Fukui
stillede med en ny gruppe 9 år i træk. Og hver gang var besøget i Æblehaven en stor glæde for begge parter.
Japanerne gav også hver gang en lille optræden som tak.
Jo, Æblehaven har altid kunnet tiltrække mange mennesker, lokale borgere/ seniorer, men også grupper og
personer – mange forskellige steder fra, og det skal vi selvfølgelig også gøre i fremtiden.
Vi skal fortsat være på stikkerne og tænke på, hvordan vi kan få endnu flere seniorer til at komme og få nogle
gode oplevelser her i Æblehaven. S/I Æblehavens døre er fortsat åbne og nye ideer er stadig velkomne.
Nu nærmer vi os afslutningen på året 2016, som på alle måder har været et godt og aktivt år her i S/I Æblehaven. Jeg ser frem til endnu flere gode oplevelser med mange venner i Æblehaven i det kommende år og ønsker
jer alle med familie en rigtig Glædelig jul og et Godt nytår.
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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.

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

Programmet for 2016-2017

Søndagscafé
Sted: Æblehaven
Søndag 19. februar 2017 kl. 14.00
Søndag 19. marts 2017 kl. 14.00
Søndag 9. april 2017 kl. 14.00
Pris for kaffe og kage 20,- kr.

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

Julehygge
Onsdag den 7. december kl. 13.30
Vi hygger med gløgg og æbleskiver, synger lidt sange.
Den Lille Dame med den store stemme, kommer og underholder.
Sted: Sognegården, Præstøvej 1, Faxe
Tilmelding og betaling senest 29. november
Pris inkl. Gløgg, æbleskiver og kaffe. 75,- kr.

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

Nytårskur
Søndag den 8. januar 2017 kl. 12.00
Sted: Sognehuset, Præstøvej 1, Faxe
Nytårskur med frokostbuffet og musikalsk underholdning.
Efter frokosten kommer Sol og Claus og underholder med
musik og sang.
Tilmelding og betaling senest den 2. januar 2017.
Pris inkl. Frokostbuffet med kaffe og musikalsk underholdning
250,- kr.
Drikkevarer er for egen regning.

Petanque:
Torsdage kl. 9.30-11.30.
Sted: Bauneskolen, Dalby. Vi er på nuværende 18 spillere
Leo Larsen tlf. 22563908
Bowling
Onsdage kl. 14-16.
Sted: Bowlinghallen, Lysholm Alle, Haslev.
Laurits Olsen mobil: 27 14 70 36

Fællesmøde med hjerteforeningen
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 13.30
Sted: Æblehaven
Tilmelding og betaling senest den 1. februar 2017
Pris for foredrag og kaffe 80,- kr.

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

Årsmøde
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 13.30
Sted: Æblehaven
Kom og hør nærmere om din forening, og giv din mening til
kende.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mødet er gratis og foreningen giver kaffe og kage.
Tilmelding af hensyn til kaffen, senest 1. marts 2017

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

Udflugt til samlermuseet Thorsvang i Stege
Tirsdag den 18. april 2017
Afg. Dalby kl. 09.00 – Rønnede kl. 09.15 – Faxe kl. 09.30
Tilmelding og betaling senest den 5. april 2017
Pris inkl. bus, entré, middag og kaffe 300,- kr. 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.

Solskinsøen Bornholm
4 dages bustur fra 16. – 19. maj 2017
Tilmelding senest den 1. april 2017
Program og tilmeldingsblanket i kontortiden onsdag kl. 10.00 –
11.00 i Æblehaven.

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 24. januar Kl. 13.00 – 15.00
Torsdag den 23. februar 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 Harmonika og sang

Leif Børgesen Keyboard.

DEN 27/1-2017 KL. 10-13 i Æblehaven
GLÆDER JEG MIG TIL
AT KOMME MED TØJ
OG SMYKKER TIL JER.
GOD KVALITET OG
RIGTIG GODE PRISER,
SÅ ALLE KAN VÆRE
MED.
DER KAN BETALES
MED DANKORT, KONTANT ELLER MOBILPAY
HÅBER AT SE JER!!!
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Husets Banko
Fredag. d. 16. December
Kl. 12.45

Fredag. d. 27.Januar
Kl. 12.45

Fredag. d. 10. Februar
Fredag. d. 24. Februar
Kl. 12.45

Kom og vær med,
der er mange fine gevinster.

Faxe Pensionistforenings
Bankospil i Æblehaven.
Tirsdag d. . 17 januar 2017
Fredag d. 9. december kl 12,30
fejrer vi foreningens fødselsdag

Julebanko

I Æblehaven
Fredag d.6. januar
Fredag d. 20. januar
Kl. 12.45

Vi starter kl 12,00 med spisning
Kl. 13,00 kommer Kim og Klaus
og spiller og synger
Tilmelding senest 11. januar 2017

Fredag d. 3. februar kl.12,45
Fredag d. 17. februar
Kl. 12,15

Med venlig hilsen bestyrelsen.
Formand: Bodil Jensen tlf. 56 71 46 74
Kasserer: Jørgen Kristensen
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LØRDAGS-ARRANGEMENTER
Æblehavens Dagcenter
Tidsrum: 12.00 – 15.30 Deltagere: Pensionister og Efterlønsmodtagere
Lørdag den 14. januar 2017



Kl. 12.00 – 13.00, Gule ærter med tilbehør, 55-kr
Kl. 13. 30 – 15.00, Musikalsk underholdning ved Leif Børgesen.

Arrangement er gratis bortset fra, at man skal betale for sin forplejning.
Tilmelding/Betaling til Gule ærter senest onsdag den 11. januar i receptionen Tlf. 56 20 34 00

Lørdag den 28. januar 2017



Kl. 12.00 – 13.00, Stegt Flæsk, 55-kr
Kl. 13.30 – 15.00, Ved Jeanet Ulrikkeholm, som akkompagnerer på guitarlut, guitar og cello.

Arrangement er gratis bortset fra, at man skal betale for sin forplejning.
Tilmelding/Betaling til Stegt Flæsk, senest onsdag den 25. januar i receptionen Tlf. 56 20 34 00

Lørdag den 11. februar 2017



Kl. 12.00 – 13.00, Frikadeller med stuvet hvidkål, 55-kr
Kl. 13.30 – 15.00, Underholdning ved Bjarne Lisby, genhør med nogle af de gamle viser.

Arrangement er gratis bortset fra, at man skal betale for sin forplejning.
Tilmelding/Betaling til Frikadeller med stuvet hvidkål senest onsdag den 8. februar i receptionen
Tlf. 56 20 34 00

Lørdag den 25. februar 2017



Kl. 12.00 – 13.00, Vinter-Gullash, 55-kr
Kl. 13.30 – 15.00, To Troubadourer – Britt og Almer byder på god musik og fællessang.

Arrangement er gratis bortset fra, at man skal betale for sin forplejning.
Tilmelding/Betaling til Vinter-Gullash senest onsdag den 22. februar i receptionen Tlf. 56 20 34 00
Der vil også være muligt, at benytte flere af Æblehavens aktivitetstilbud som f.eks. billard, computere, og
måske bare hygge sig med kaffe/ kage til 20-kr i forbindelse med lørdags-arrangementerne.

Arrangør: Æblehavens ”Frivillige”
Sted: Æblehavens Dagcenter, Nygade 5, 4640 Faxe,
Tlf. 56 20 34 00
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Juleaften i Sognehuset
Præstøvej 1 i Faxe
Mødetid Kl.17,30
Spisning kl. 18,30
med traditionel Julemad
Pakkeleg og dans om juletræet

Pris for deltagelse 150 kr.
Tag 2 pakker med af ca. 20 kr.

Tilmelding senest d.17. december 2016
Til Søs på tlf. 22 57 10 82
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ÅRSMØDE
14. MARTS 2017
Æblehaven afholder årsmøde
14. marts, hvor medlemmerne har
mulighed for bl.a. at vælge nye
rådsmedlemmer. Kom og få indflydelse og gratis kaffe og kage.

HVORDAN BLIVER JEG KANDIDAT?
For at komme i betragtning som kandidat til Centerrådet, skal man være bruger
eller frivillig i Æblehaven.

I tidsrummet den 21. februar til den 5.
marts kan man skrive sig på opstillingslisten i receptionen.

PROGRAM
1. Velkomst og beretning af formanden.
2. Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
3. Præsentation af kandidaterne,
samt af de øvrige medlemmer af
Centerrådet.
I henhold til vedtægterne skal der i år vælges følgende rådsmedlemmer .
 Bodil Brunn
 Anette Sørensen
 Hanne Bøtteren

For brugere, som ikke kan være tilstede den
14. marts, er der mulighed for brevafstemning: Fra den 6. marts til den 13.
marts.
Kære alle brugere og frivillige, kom og gør
jeres indflydelse gældende ved valget til
Centerrådet.
Venlig hilsen
Centerrådet

Suppleanter på valg:
 Erik Rysgaard

Årsmødet afholdes tirsdag den 14. marts
2017, Kl. 13.00 i Æblehaven.
Nygade 5, 4640 Faxe, Tlf. 56 20 34 00
Gratis kaffe og kage




Valg af bilagskontrollant og suppleant:

4. Afstemning og kaffepause.

Tilmelding senest d. 10. marts

Efter kaffepausen spilles der 5 bankospil om gode gevinster!
I samme tidsrum som der afvikles bankospil er det også muligt,
at deltage i et foredrag.
Årsmødets foredrag er med Maria Fremming,
som vil give os et indblik i
hvor fantastisk Thailand er.
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Laver mange smukke ting, som vil pynte i ethvert hjem

TinaTina

eAnette

Anni

Ulla

Kirsten

Lisbeth
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Der er mere end 40
forskellige aktiviteter
at vælge imellem
Hold dig i gang
Meld dig til et
aktivitetshold
mere
Eller opret et nyt hold,
hvis du har
en god ide

17

Strikke og hæklesamvær
Karen Henriksen og Inger Werner har taget initiativ til strikke & hækle samvær 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.
Opstart 10. januar 2017 Slut 30. maj 2017

Gotisk for slægtsforskere

Tegne/malerhold

Startdato: 11. januar 2017
Slutdato: 22. marts 2017
Ikke undervisning i uge 7

Tirsdag kl. 13.00 – 15.30
Opstart tirsdag d. 10. januar 2017
Slutdato tirsdag d.4. april 22017

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

Peter Christiansen er frivilliginstruktør,
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.

Dart
Vil du være med til at spille Dart

Instruktør: Leif Børgesen

Torsdag fra 10-12
Opstart 5. januar
Slut 23. marts
Kun for mænd
Aktivitetsprisen er 150 kr.
Tilmelding til Æblehavens reception
i tidsrummet 09.00 – 12.00.

Henvendelse om tilmelding og deltagelse
på et af Æblehavens aktivitetshold,
kan foregå ved at henvende sig
personligt eller telefonisk
I Æblehavens reception i tidsrummet
09,00—12,00

Selvstyrende
gruppe

Receptionen har tlf. nr.
56 20 34 00
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Slægtshistorie

Slægtshistorie

Sådan kommer du i gang.

Fortsættere Til orientering

Startdato: 5. januar 2017

Vi har besluttet, at der ikke tilbydes et fortsætterhold før efter sommerferien 2017.
Vi har som undervisere stærkt på fornemmelsen, at
der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for
det.
Hvis du er interesseret i, at komme på holdet efter
sommerferien – altså med start i september måned,
bør du lade dig skrive op i Æblehaven. Du skal
blot henvende dig i receptionen – evt. ringe.

Slutdato: 16. marts 2017 (ikke undervisning i uge 7)
Tidspunkt: torsdage 09.30 – 11.30
Der vil i alt være 10 undervisningsgange af 2 timer
For 11. 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.

Svenn Erik Kristensen og Leif Børgesen.

Slægtshistorie—hold 1,5

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.
Aktivitetsprisen for dette kursuser 250,- kr.
Medbring et ringbind (A-4) og en notesbog hver
gang.
Instruktører: Karen Margrethe og Svenn Erik Kristensen.

Som noget nyt prøver vi at udvide det nuværende
begynderforløb med yderligere 20 timer. Vi kalder
det et hold 1,5.
De ting, der skal læres for rigtig at kunne komme i
gang med slægtshistorie / slægtsforskning er efterhånden blevet så omfattende, at det ikke kan nås på
de oprindelige 20 timer.
Holdet er på nuværende tidspunkt lukket.
Falder det godt ud, vil fremtidens begynderhold få
en varighed på 2 x 20 timer.
Hold 1,5 vil være torsdag fra 09:30 – 11.30 med
start d. 5. januar og slut d. 16. marts 2017.
Instruktører: Svenn Erik Kristensen og Karen
Margrethe Kristensen
Tilmelding ved henvendelse til Æblehavens reception mellem 09:00 og 12:00.
Der optages 8 på holdet.

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 10. januar 2017
Slutdato 21. marts 2017

Mandag kl. 13.00 15.30 Inge
Opstart 9. januar 2017
Slut 29. maj 2017

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

Torsdag kl. 09.30 - 12.00
Inge - Karen & Kaja
Opstart 12. januar 2017
Slut 1, juni 2017
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 12. januar 2017
Slutdato 23. marts 2017

Kaja Andersen er frivillig
på holdet i Terapien
Torsdage fra kl. 9.30 - 12.00

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.

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

Aktivitetsprisen for patchwork er 150 kr. pr. hold

Trædrejning

Træværksted

Tirsdag kl. 09.00 – 12.00
Opstart 10. januar Slutdato 21. marts
Torsdag kl. 9,00-12
Opstart 12. januar 2017
Slutdato 23. marts 2017
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 9.januar 2017
Slutdato 20. marts 2017
Onsdag kl. 09.00 – 12.00
Opstart 11. januar 2017
Slutdato 22. marts 2017
Fredag: kl.9-12 Opstart 13. januar Slutdato
24. marts 2017
I træværkstedet er der bl.a. mulighed for at arbejde med trædrejning og finere træsløjd.

Selvkørende gruppe

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.

Aktivitetsprisen er 150-kr.

Æblehavens bogcafe

Keramik
Fredag kl. 10.00 – 15.00
Opstart d. 6. januar 2017
Slutdato 30. juni 2017

Mandag kl. 12.30 til kl. 14.30
Opstartsdato 9. januar 2017
Slutdato 29. maj 2017

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.

Inger Bregendahl er frivillig instruktør
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 12. januar 2017
Slutdato 30. marts 2017
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 9. januar 2017
Slut 20. marts
Onsdag kl. 10.00 - 11.30
Opstart 11. januar 2017
Slut 22. marts 2017
Torsdag kl. 10.00 - 11.30
Opstart 12. januar 2017
Slut 23. marts 2017

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. Aktivitetspris 150 kr.
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 12. januar 2017
Slutdato 30. marts 2017
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
Startdato igen 5.April 2017
Slutdato 27. september 2017
Cykelture ud i naturen,
hvor social samvær og motion er i højsædet. (husk cykelhjelm)

Engelsk for let øvede
Torsdag formiddage kl.10,45 til 12,15
Opstart 12. januar 2017
Slutdato 6. april

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 16.januar 2017
Slutdato 27. marts 2017
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. 9. januar 2017
Slut 10. april 2017
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.

Edb og tablet

Vi bruger Windows 10 på helt nye maskiner

Torsdag kl.13,00-15,00
Opstartdato12.januar
Slutdato 30. marts
Computerskræk ??????
Syntes du ,at du er dum til computer ?
Kom, lær og hyg dig med din bærbare og din
Tablet
Medbring opladet computer, eller ledning til stik
samt papir til notater.
Kurset er kun for kvinder

Mandag: Hold 1 Kl. 9.00 til kl. 10.30 og
hold 2 kl. 11.00 til kl. 12.30.
Opstart: 9. januar 2017
Slutdato 20. marts 2017
Ferie i uge 7
I alt 10 gange af 1,5 time.
Pris i alt 250 kr. som bl.a. går til materialer.
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 .

Instruktør : Charlotte Rosendahl
Aktivitetsprisen er 150 kr.
Tilmelding i receptionen

Og som noget nyt . Kalender med billeder
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 10.januar 2017 slut 21. marts 2017
Ferie i uge 7
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

d
n
æ

torsdage 12.15- 14,15 ledige pladser

m

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 4. januar 2017 slut 1. juni 2017
Aktivitetsprisen er 150 kr.

for

Tilm. I receptionen
n
u

K

Tove Larsen, Vibeke Bernickow og Kurt Sangild
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Madlavning

Stofmaling

Torsdag kl. 09.30 – 13.00
Opstart 12.januar 2017
Slutdato 16.marts 2017

Fredag kl. 09.00 – 11.30
Opstart 13.januar 2017
Slut 28. april 2017
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.
Poul Erik Holm er frivillig-instruktør, som nu får
Æblehavens madhold 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 10. januar 2017
Slutdato 9. maj 2017

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 9. januar 2017
Slutdato 29. maj 2017

Onsdag kl. 09.00 – 14.00
Opstart 4. januar 2017
Slutdato 31. maj 2017

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 12. januar
Slutdato 30. marts
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 9. januar 2017 - Slutdato 8.maj 2017

Mandag kl. 13.30– 14.30
Opstart 9. januar 2017
Slutdato 12. juni 2017
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

Gymnastik / afspænding

Hold 1 Tirsdag kl. 9.00 til 12.00
Hold 2 Tirsdag kl 12.30 til 15.30
Opstart:10 januar Slut 25.april 2017

Onsdag kl. 10.15 – 11.30
Opstart 11. januar 2017
Slutdato 5. april 2017
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 11. januar 2017
sSutdato 5. april 2017

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

Annette Due
Klinisk Tandtekniker

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

Tlf. 56713187

Vinkældertorvet 2 A, 4640 Faxe
Mail : annettedue.tandteknik@mail.dk
Mandag 9,00-16,00 - Tirsdag - Fredag 9,00-13,00
Udenfor åbningstid og hjemmebesøg efter aftale

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. Januar 2017

Navn: ___________________________________
Adresse:___________________________________________________
Telefon: ________________________
Løsningord:

afleveres i løsningskassen

Kryds nr. 4 – 2015
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