Æbleskuddet
September, Oktober, November og December
2018

Gratis blad

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

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

Forsidefoto
Anne Marie Pedersen—er med i
strikkeklubben

Æbleskuddet:
Kan afhentes i Æblehaven

Hans Kurt Pedersen—læser
daglig avisen i Æblehaven

Og vil blive læst højt i dagcenteret,
eller indtalt på bånd efter ønske.

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.

Vinderen af Æbleskuddets
Krydsord blev
Jørgen Kristensen
Sandagervej 33
4640 Faxe

Se Æblehavens flotte hjemmeside: www.aeble-haven.dk
Se Æblehavens Facebook side: Æblehavens aktiviteter
Mobile Pay kan anvendes i Æblehavens reception
til Centerrådets aktiviteter
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Redaktion:

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

Henrik --Tove - Gerda - Vibeke

Absolut sidste frist for
indlæg til
Æbleskuddet i
Januar– Februar
Marts—April

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

Den 1. November
2018

4640 Faxe Tlf. 56 20 34 00
Æbleskuddet udkommer 3 gange om året
1.
2.
3.

Periode Januar, Februar, Marts, April
Periode Maj, Juni ,Juli, August
Periode September, Oktober,
November, December

Næste Æbleskud udkommer
D. 7.December til Julebazaren.

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 stk. kage
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I takt med at vi lever længere, bliver der
flere ældre.
Eksperter forventer, at mens der i dag er
lidt over en million danskere i aldersgruppen 65+, vil der om 40 år være omkring en
halv million flere.
Alligevel kan velfærdssamfundet godt
hænge sammen økonomisk. Det har de
økonomiske vismænd dokumenteret flere
gange.

ÆLDRES PROFIL
Vi møder mange forestillinger om ældre
og deres forhold, som ikke tager udgangspunkt i fakta, men snarere bygger på myter og fordomme.
Nogle har den opfattelse, at alle ældre
mennesker er svage og bor på plejehjem.
Andre tror, at alle ældre er superfriske, og
ikke har behov for hjælp. Begge dele er
forkert.
Faktum er, at ældre mennesker er lige så
forskellige, som mennesker i andre aldersgrupper.

Aldersgrænsen for folkepension hæves i
de kommende år, og bliver højere, jo længere vi lever. Aldersgrænsen for efterløn er
allerede sat op, og vil blive hævet yderligere, og efterlønnen er i det hele taget
mindre attraktiv for de fleste.

Middellevetiden for danske mænd er 78.8
år, mens den for kvinder er 82,8 år.
Der er dog væsentlige forskelle i befolkningen, som hænger sammen med geografi, uddannelse, beskæftigelse osv.
De senere år er den forventede levetid steget kraftigt. I runde tal er den forøget med
et helt år, hver gang der er gået fire år.
Ifølge forskningen tyder det på, at de ekstra leveår er forholdsvis sunde og raske
år, og ikke blot en forlængelse af den
svækkede og afhængige periode til slut i
livet, som mange oplever.

Vi bliver længere på arbejdsmarkedet.
Fremtidens pensionister kommer også til
at have sparet mere op selv til pensionen.
Derfor vil de modtage mindre i folkepension, og ydelser som boligydelse, varmehjælp mm. Flere vil også betale mere i
skat af den pension, de selv har sparet op,
end de modtager fra det offentlige i form
af folkepension.
Om 40 år vil der være cirka lige så mange
folkepensionister, og efterlønsmodtagere
som i dag. Nemlig omkring en million.

De fleste svækkede og syge er ældre, men
de fleste ældre er ikke syge og svækkede.
Med alderen svækkes bl.a. muskelstyrken, og risikoen for en række sygdomme
stiger, f.eks. for at få demens.

Håber at ovenstående tekst kan være med
til, at lede jer på sporet af det gode ældreliv!

Fremtidsstudier viser, at lykken lever
blandt de 50 til 89 årige, og den bliver ikke mindre med alderen. På en skala fra 0
til 10, hvor 10 er topkarakteren, giver de
60 til 89 årige livet 8,4. Det tilsvarende
tal for de 50 til 59 årige er 8.

Mange gode efterårshilsner
Centerleder
Henrik Vilsbøll
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Kalender

September2018

Det sker også

On 5
Fr 7 KL.10. Tøjstativet
Fr 7 Kl . 12.45 Husets banko
Fr 14 Kl.10. Tøjbussen

KL 13. Hyggeklub Foredrag

On
To
Fr
Fr
Lø
Ti
On
To

Kl.13. Hyggeklub Foredrag
Kl. 13. PSF underholdning

Kl 12.45 PSF Banko

19
20
21 Kl.10. Tøj Dame/Herre
21 Kl. 12.45 Husets banko
22 Kl. 13.30 Lørdags diskotek
25
26
27

Kl 13. PSF Hyggeeftermiddag
Hyggeklub Bustur
Hyggeklub Bustur

Fr 28 Kl.10. Lottes sko
Fr 28

Kl 13. PSF Banko

Kalender
Oktober 2018
Ti
On
To
Fr
Fr
To
Fr
Fr
On
Fr
On
Fr
Ti
On

2
3
4
5
5
11
12
12
17
19
24
26
30
31

Det sker også
Kl. 9.00—12.00 Ældresagens vacination
Kl.12. Hyggeklubben

Kl.9.00 Hannes Patctwork
Kl. 10.00 Damernes butik
Kl 12.45 Husets Banko
PSF Bustur
Kl. 10.00 Dorthes sko
KL.12.45 PSF Banko
Kl. Hyggeklub Foredrag
Kl. 12.45 Husets Banko
Kl. 12.45 Hygge klubbens Banko
Kl. 11.30 Oktoberfest
Kl. 13.00Ældresagen foredrag
Kl. 13.Hyggeklubben Foredrag Riss rejser
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Kalender

November 2018

Det sker også

Fr

2

Kl. 12.45 Husets Banko

Lø

3

Kl. 13.30 Lørdags diskotek

To

8

Kl. 12.00Ældresagen spiser sammen

Fr

9

Kl. 12.45 PSF Banko

On

14

Kl. 13.00 Hyggeklubben holder foredrag

Fr

16 Kl. 12.45 Husets Banko

Fr

23 Kl. 10.00 Abrahamsens Sko/tøj

Kl. 12.45 PSF Banko

On
Fr

28
30 Kl. 12.45 Husets Banko

Kl. 13.00 Hyggeklubben holder fordrag

Kalender

December 2018
On 5
Fr

7

Kl. 12.00 Hyggeklubben holder julefest
Kl.12.00 Julebazar

On 12
Fr

14

Ma 24

Det sker også

Kl.13.00 Ældresagen holder julehygge
Kl. 12.45 Husets Banko
KL.17.30 Julespisning i sognehuset
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Husets Banko
Fredag. d. 7 september Kl. 12.45
Fredag. d. 21 september Kl. 12.45
Fredag d. 5 oktober Kl. 12,45
Fredag d. 19 oktober KL 12.45
Fredag. d. 2 november Kl. 12.45
Fredag. d. 16 november Kl. 12.45
Fredag d. 30 november KL 12.45

Kom og vær med,
der er mange fine gevinster.

Fredag. d. 14 december Kl. 12.45

Faxe Pensionistforenings
Bankospil i Æblehaven.
Fredag d. 14 september kl. 12.45
Fredag d. 28 september kl. 12.45

Fredag d. 12 oktober

kl. 12,45

Fredag d. 9 november kl. 12,45
Fredag d. 23 november kl 12.45

Med venlig hilsen bestyrelsen.
Formand: Bodil Jensen tlf. 56 71 46 74
Kasserer: Jørgen Kristensen
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50

Hygge og Kulturklubben
Efterår 2018

50

Onsdag d. 5 sep.
Kl.13.

Æblehaven
Støttet af Faxe kommunes
Kulturpulje med 8.000 kr.

Onsdag d.12

Bio Kanten

Onsdag d. 19 sep.
Kl. 13.

Æblehaven

Foredrag v/ Monika Krog Meyer.
” Radiohistorier”

Fra d. 26—29. sep.

Æblehaven

Tur til Berlin.
Pris: 2.999 kr.

Onsdag d. 3 okt.

Æblehaven
Støttet af Nordea Fonden
Med 10.000 kr.

Middag samt underholdning af
bakkesangerinde Charlotte Emmery.Pris: 200. kr.

50 års
Jubilæumsfest
Kl. 12.

Skuespiller, forfatter,
Flemming Jensen fortæller om sit
liv som skuespiller.
Film

Onsdag d. 10. okt.
Kl. 14.

Bio Kanten

Film

Onsdag d. 17 okt.
Kl. 13.

Æblehaven

Forfatter ”Grethelise Holms
Danmarkshistorie”

Onsdag d. 24 okt.
Kl.13.

Æblehaven

Banko

Onsdag d. 31 okt.
Kl. 13.

Æblehaven

Jacob Riis fortæller om næste års
tur som går til Alsace.

Onsdag d. 7 nov.
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d. 14 nov.
Kl. 13.

Æblehaven

Forfatter Lisbeth Smedegård
fortæller om bogen ”Den bedste
grevinde”

Onsdag d.21 nov.
Kl. 13.

Æblehaven

Rejseforedrag v/Kim Grainer
Om Mexico.

Onsdag d.5 dec.
Kl.12.

Æblehaven

Afslutning på et jubelår.
Mad og underholdning.
Pris: 200 kr.

Film

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

Hygge og kulturklubben
Jubilæum
Hygge og Kulturklubben kan her i efteråret fejre 50 års jubilæum.
Klubben blev stiftet d. 3 oktober af Agnes Nielsen og daværende borgmester Einar Jensen.
Det fejrer vi i Æblehaven, med god mad fra Æblehavens køkken, og efterfølgende underholdning med en ” humørbombe ” bakkesangerinden Charlotte Emmery.
Vi glæder os, og ser frem til at der er mange som vil være med til at gøre det til en festlig dag !
Vi starter tilmelding og betaling fra d. 5 sep. og til d. 28 sep.
Tilmelding kan ske ved det første foredrag. I bio Kanten eller til
Hanne Petersen.

Hjemmeside : Hyk.dk

NYT NYT NYT NYT

Lørdags Diskotek i Æblehaven
Som noget nyt, vil vi prøve at lave lørdags diskotek i Æblehaven.
Musikken er noget vi kan huske fra vores unge dage.
Kom og vær med, vi danser, laver lidt sjov og der er måske også et par enkelte overraskelser.
Vi laver to lørdags diskoteker i efteråret, og så ser vi om det er noget vi skal fortsætte med
i 2019.
1. gang lørdag den 22. september fra kl. 13.30—15.30
2. Gang lørdag den 3. november fra kl. 13.30—15.30
Tilmelding i Æblehavens reception
senest den 17. september og den 29. oktober
Pris: 30 kr. incl. Kaffe og kage.
Leif Børgesen , Centerrådsformand.
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Nyt fra de visiterede borgere:
Foråret har budt på en masse dejlige aktiviteter og oplevelser. Vi har bl.a. lånt bussen til
Jungshoved for at se de flotte rododendron blomstre. Det blev en herlig ”mandetur”, som
sluttede med pølser og burger i Faxe Ladeplads.

En kørertur ud i det blå endte ved Lund, hvor vi i let regn og blæst drak kaffen i bussen
og trods vejret havde en dejlig dag.
I maj gik turen til Ældrefestival i Vordingborg. Vi hørte bl.a. ”Lune Carlsen” en kopi af
Kim Larsen. Det blev en fantastisk dag, hvor flere var på dansegulvet og humøret var helt
i top.

Vi har også haft et hyggeligt besøg og gensyn med borgere fra Fanefjordcentret. De var
alle sammen meget imponerede over vores faciliteter og mange aktiviteter her i Æblehaven. Vi spiste middagsmad sammen og fik snakket på kryds og tværs.

Juni bød på den årlige fællestur til Samlermuseet Thorsvang i Stege. I år foregik turen i
samlet trop med Fladså Turistfart. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Vi fik en lækker frokost , og der blev kigget på alle de sjove og fine sager der er samlet og udstillet.
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Foråret er også brugt til mange gode gå/træningsture omkring Æblehaven og til torvet og
Faxe kirke med flot rundvisning. Flere har overrasket sig selv med gå distance og udholdenhed. Det beviser, at det nytter at deltage i gymnastikken både hos Ruth og Jørgen!

I den kreative afdeling er der lavet fælles ”knap billeder”, frokost anretning, grillhygge
på terrassen, hvor vi også med håndværker snilde og samarbejde har fået samlet og beplantet en fin kasse med krydderurter.

Sommeren er ferietid og aktiviteterne er sammensat efter humør og vejrudsigten. Vi har
alle sammen haft et dejligt sommerhusophold i uge 35. Mere om dette i næste udgave af
Æbleskuddet.
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Søndagscafe`
Søndag den 16 september
2018 kl. 14.00
Sted: Æblehaven
Pris for kaffe og kage 20 kr

INFLUENZAVACCINATION
Tirsdag den 2 . Oktober 2018
Sted: Faxe i Æblehaven fra kl 10.00—11.30
Sted: Rønnede Dalgården fra kl 13.00—14.30

Bestyrelsen byder på en kop kaffe, og du
kan stille spørgsmål til bestyrelsen og få mere at vide om foreningens arrangementer.
Influenzavaccinationen er gratis, hvis du er fyldt 65 år eller er pensionist.

Foredrag med Johnny Winther
Tirsdag den 30 oktober 2018 kl. 13.30
Sted: Æblehaven

Søndagscafe`
Søndag den 16 september
2018 kl. 14.00
Sted: Æblehaven
Pris for kaffe og kage 20 kr

Emne: Tryghed i hverdagen
Sikkert hjem, nabohjælp, mærkning og registrering af tricktyverier
ude og hjemme samt hjemmerøverier.
Der serveres kaffe og kage
Tilmelding og betaling senest 24. oktober 2018
Pris inkl. Kaffe og kage kr. 100

Julehygge / Tur til Tivoli
Tirsdag den 27. november 2018

Søndag den 16 september
2018 kl. 14.00
Sted: Æblehaven

Afg. Faxe kl 13.30
Afg. Rønnede kl 13.45
Afg. Dalby kl 14.00
Vi vil i år lave tur til det hyggelige og
traditionsrige julemarked i tivoli. Der
er indlagt en spisning i restaurent Paafuglen. Der er også en masse
boder med alt fra brugskunst til julepynt og honning hjerter. Når
mørket er faldet over byen, og vi har nydt de smukke julelys i Tivoli, kører vi hjemad igen.
Tilmelding og betaling senest 15. November 2018
Pris for indgang og med kr. 350. Drikkevarer for egen regning.

Pris for kaffe og kage 20

Julehygge

Søndagscafe`

Onsdag den 12. december 2018 kl. 13.30
Sted: Æblehaven
Vi hygger med gløgg og æbleskiver. JJ`S DUO
kommer og spiller og synger julen ind. Julehygge med salmer, sange og julehistorier, som får os alle i julestemning
Tilmelding og betaling senest 5. december 2018
Pris inkl. Gløgg, æbleskiver og kaffe 100 kr.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår
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Torsdag den 4. okt. 2018
fra kl. 12.00 til kl. 15.
Spisestuen i Æblehaven, Nygade 5, Faxe
Vil ”HANNES” komme og sælge PATCHWORKSTOFFER
til kun 28 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.

Du kan
selvfølgelig
betale med

Alle er velkommen.
www.HANNES-patchwork.dk
Skulle du specielle ønsker, er du meget velkommen til at ringe
29871074 eller skrive til mail@hannespatchwork.dk

Der kan købes kaffe/te og kage i Æblehavens Café!
Hvis I er en gruppe, kan det være en god ide at forudbestille! Tlf: 56 20 34 10

Vi har været heldige at få Morten Kyndbøl med symaskiner til at komme
sammen med Hannes, trænger din symaskine til et eftersyn så ring til

Inge 51846824, og aftal en tid, der er plads til ca. 10 maskiner!
Æblehaven, torsdag den 4 okt. 2018
Du må meget gerne indlevere den dagen før med navn og tlf. nr. og
hvad der skal gøres ved den. Kl.8.30. er Morten Kyndbøl her i Faxe…..
Vi ringer til dig når den er færdig, skal afhentes igen den 4 okt. Inden kl. 15.00

Du må gerne ringe til Inge 51846824 i god tid, der skal være mindst 10
symaskiner for at Morten Kyndbøl kører hertil Faxe fra Odense!
Forhandler og servicerer alle mærker

13

Æblehaven inviterer til

Fredag den 26. Oktober
Kl. 11.30—15.00




Stor tysk pølsebuffet
Tyrolerunderholdning
Sang & musik

Alt dette for 185,- kr pr person

Der kan købes frisk tappet fadøl
Tilmelding/ betaling .
senest D. 23 oktober i Æblehavens Cafe Kernehuset

Musik og dans med Tyrolerband original oberkrainer
besætning.
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
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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Julebazar for Børn & Voksne
Æblehavens Ældrecenter
Fredag Den 7 December Kl 12.00—16.30


Kl 12.00—13.00 Juleskinke med grønlangkål
og brune kartofler



Kl 13.30 , 2 gange Leif Juleshow



Kl 15.00 , Skolefritidsordning underholder



Kl 15.30 , Husets Julebanko



Salg af :
Nisser
Dekorationer

Æblehavens Cafe`
Sælger Bl.a. :


Gløgg & Æbleskiver



Kaffe & The

Alle er velkommen
Æblehaven Nygade 5 4640 faxe Tlf 56 20 34 00
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FOTOUDSTILLING
ISLAND – FÆRØERNE
Fotoudstillingen i denne periode i S/I Æblehaven er fra Centerleder Henrik Vilsbølls rejser
til Island og Færøerne.
Geologi og Klima betyder, at det er et rent slaraffenland, at fotografere i de to lande.

Island er et geologisk ungt land, som ligger på et hot spot af samme navn på den midtatlantiske ryg, der strækker sig tværs gennem landet. Denne placering betyder, at øen er meget
geologisk aktiv med mange vulkaner.
Island har en meget udbredt geotermisk energi, og det samme gælder vandkraft baseret på
de mange elve og vandfald i landet, og det medfører, at de fleste indbyggere i landet har adgang til billigt varmt vand, opvarmning og elektricitet.
Øen består geologisk set af basalt størknet magma med et lavt indhold af Siliciumdioxid,
som man kender fra lava, der er væltet ud over omgivelserne i lighed med forholdene på
Hawaii.
Kysten på Island har subpolar kystklima. Den varme nordatlantiske strøm sikrer en generel
højere årstemperatur end de fleste andre steder på den samme breddegrad på kloden.
I juni og juli måned går solen stort set aldrig ned, hvilket kan betyde søvnforstyrrelser for
nogle af os.
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Færøerne er en gruppe på 18 øer af en vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.
Øernes klima er præget af deres beliggenhed i Golfstrømmen, der medvirker til at give
milde vintre og kølige somre. Skydannelser omkring de høje fjelde og tåge er hyppigt forekommende.
Sol og himmel kan på samme dag skifte flere gange til stærk vind, storm, regn og meget
tæt tåge. Golfstrømmen bevirker, at gennemsnitstemperaturen er 3 plus grader om vinteren, og 11 grader om sommeren. Havene er isfrie hele året, og i de lavtliggende, beboede
områder bliver sne for det meste kun liggende i kort tid.

Tidligere havde vejret stor indflydelse på det daglige liv og folks livsindstilling. Mange
kalder Færøerne ”Måske-land”, fordi vejret bestemmer, om aftaler og planer overholdes.
Noget mange af os kan bekræfte!
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Gotisk for slægtsforskere

Tegne/malerhold

Startdato: 12. september.
Slutdato: 21. november
Ikke undervisning i uge 42
Tidspunkt: Onsdage 09.30 -11.30.
Aktivitetspris for dette kursus er 250,- kr.

Tirsdag kl. 13.00 – 15.30
Opstart tirsdag d. 4. september 2018
Slutdato tirsdag d.4. dec. 2018
Peter Christiansen er frivilliginstruktør,

Vi ser på forskellige måder at skrive gotisk på, forskellige alfabeter gennem tiderne. Vi skal prøve at
skrive og læse gotisk. For når man kommer længere tilbage i de forskellige arkivalier, er det på Gotisk, det skal vi hjælpe hinanden med at tyde.
Så velkommen til et kursus som udfordrer hjernen.
Medbring: Notesbog, skriveredskaber og evt.
ringbind.
Instruktør: Leif Børgesen.

Det kræver ingen forudsætninger
at være med til at
tegne og male på dette aktivitetshold.
Aktivitetsprisen for tegning/maling
er 150- kr. for ovenstående.

Dart
Vil du være med til at spille Dart
Torsdag fra 10-12 eller ?
Opstart 6. september 2018
Slut . 6. dec 2018

Kursus i Legacy/billeder i slægtsforskning
Startdato: 12. september
Slutdato: 21. november.
Ingen undervisning i uge 42
Tidspunkt: Onsdage 12.30 - 14.30.
Aktivitetspris for dette kursus er 250,- kr.
Legacy
Kurset er for nybegyndere i Legacy. Du vil lære at
opsætte Legacy
Hvordan du skriver ind i Legacy, kildeoplysninger
m.m.
I alt 6 gange
Billeder i slægtsforskning
På Kurset, lærer vi at lægge billeder ind i Legacy.
Vi skal lære at restaurere gamle billeder, sætte
navn på foto og lave collage til slægtsprogram.
Vi bruger Photofiltre, som er et gratis program til
billedbehandling.
Medbring: Egen computer, notesbog og skriveredskaber hver gang
I alt 4 gange

Aktivitetsprisen er 150 kr.
Tilmelding til Æblehavens reception i
tidsrummet 09.00 – 12.00.
Selvstyrende gruppe
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
Receptionen har tlf. nr.
56 20 34 00

Instruktør: Leif Børgesen.
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Slægtshistorie

Florball

sådan kommer du i gang.

Florball i Æblehaven er for både kvinder
og mænd!

Startdato: Torsdag, d. 13. september 2018
Slutdato: Torsdag, d. 22. november 2018
Ikke undervisning i uge 12
Tidspunkt: Torsdag 09.30 – 11.30

Prøv det! Husk første gang er gratis!
Startdato: Tirsdag d. 11. september
Slutdato: Tirsdag d. 11. december
Tidspunkt: 13.30-15.00

Der vil i alt være 10 undervisningsgange af 2 timer
For 12. gang vil vi gerne tilbyde et begynderkursus i
slægtsforskning / slægtshistorie.

Florball vil blive spille i Æblehavens ”Sideskud”,
som ikke har de rigtige mål, og derfor vil reglerne
blive tilpasset de nuværende faciliteter.

Kurset retter sig mod begyndere eller let øvede, der
kunne tænke sig at finde sine aner og dermed komme i gang med en interessant 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.

Bolde og stave bliver stillet til rådighed af
Æblehaven.
Frivilliginstruktør er
Erik Leth
Aktivitetsprisen for dette hold er 150-kr

Aktivitetsprisen for dette kursuser 250,- kr.
Medbring et ringbind (A-4) og en notesbog hver
gang.
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.

Strikke og hæklesamvær
Karen Henriksen har taget initiativ til strikke &
hækle samvær hver tirsdag i de ulige uger i tidsrummet 10.00 – 13.00.
Hvis du vil være med kan du skrive dig på listen i
receptionen.
Opstart 11. september 2018 Slut 11. dec 2018

Tilmelding: Henvendelse til Æblehavens reception i
tidsrummet 09: - 12:00.

Karen Henriksen

Der kan max. Være 8 deltagere på holdet.
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Kreative hænder

Knipling
Tirsdag kl. 09.30 – 11.30
Opstart 4. september 2018
Slutdato 11. december 2018

Vi arbejder primært med patchwork, men vil du
hellere strikke, hækle, så er du også velkommen
Vi hjælper hinanden så godt vi kan ….
Mandag kl. 13.00 - 15.30 Tovholder Inge
Opstart 6. august 2018
Slut 17. december 2018

Kun lidt øvede deltagere.
Selvstyrende gruppe, hvor vi hjælper hinanden
Der har igennem mange sæsoner været tradition for særdeles
flotte ting fra dette hold.

Torsdag kl. 09.30 - 12.00
Tovholdere Karen, Kaja & Inge
Opstart 9. August 2018
Slut 13. dec 2018

Aktivitetsprisen for knipling er 150 kr.

Papirklip
.

Torsdag kl. 09.30 – 12.00
Opstart 9 august 2018
Slutdato 6.december 2018
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.

Deltagelse for kreative hænder er 150 kr. pr. hold

Trædrejning

Træværksted

Mandag kl. 09.00 – 12.00
Opstart 3. september Slutdato 3. dec. 2018
Onsdag kl. 9,00 -12.00
Opstart 5. september 2018 Slutdato 5. dec. 2018
Torsdag kl.9.00 -12.00
Opstart 6. september 2018 slutdato 6. dec.
Fredag kl. 9,00 - 12,00
Opstart 7. september 2018 slutdato 7. dec 2018

Tirsdag kl. 09.00 – 12-00
Opstart 4. september 2018
Slutdato 11. december 2018
I træværkstedet er der bl.a. mulighed for at arbejde med
trædrejning og finere træsløjd.

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.

Poul og ole er frivillige ,med selvstyrende gruppe
Aktivitetsprisen for deltagelse i træværkstedet er 150-kr.

Dan Henriksen er frivillig-instruktør

Aktivitetsprisen er 150-kr.

Keramik

Æblehavens bogcafe

Fredag kl. 10.00 – 15.00
Opstart d. 31. august 2018
Slutdato 14. december 2018

Mandag kl. 12.30 til kl. 14.30
Opstartsdato 3. september 2018
Slutdato 10. december 2018

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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Wii bowlingturnering

Bliv gladere i hverdagen
Meld dig til et aktivitetshold

Mandag hold 1 kl. 10.30 - 11.30
Mandag hold 2 kl 13.25 - 14.45
Opstart 10. september 2018
Slut 19. november
Torsdag kl. 10.00 - 11.30
Opstart 13. september 2018
Slut 22. november 2018
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.
Aktivitetspris 150 kr.
Nye, der er interesserede i at deltage, skal henvende sig
til frivillig instruktør Kurt Sangild, på tlf. 56 71 57 54

Betonkursus
Tirsdag d. 11/9 kl 10
Kom og prøv.

Udendørs cykling
Onsdag kl. 09.30 – lille tur hjemme kl. 12.00,
lang tur hjemme kl. 15.00
Startdato igen 4.April 2018
Slutdato 26. september 2018
Cykelture ud i naturen,
hvor social samvær og motion er i højsædet. (husk cykelhjelm)

Lav dit eget fuglebad /hvad
fantasien er til.

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

Støbningen foregår udendørs så varmt tøj.
Evy og Kirsten vil komme med gode råd.
Materialer er indkøbt
De ting der bliver støbt skal afhententes
Torsdag d. 13 kl 13
Hør nærmere

Engelsk
Mandag kl. 10.15.til 12.00
Opstartsdato 20. august2018
Slutdato 26. november 2018
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. 3. september 2018
Slut 10. december 2018
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

Selvkørende hold.
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Edb m. m.

Computer for kvinder

Vi bruger Windows 10 på helt nye maskiner

Torsdag kl.13,00-15,00
Opstart 6. september 2018
Sutdato 29. november 2018

Mandag: Hold 1 Kl. 9.00 til kl. 10.30 og hold
2 kl. 11.00 til kl. 12.30.
Opstart: 10. september 2018
Slutdato 19. november 2018

Kom, lær at turde din pc, tablet eller mobil.
Medbring foruden pc og papir, blyant og dit nemid kort.

I alt 10 gange af 1,5 time.
Pris i alt 250 kr. som bl.a. går til materialer.

Instruktør : Charlotte Rosendahl
Aktivitetsprisen er 150 kr.

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 .

Tilmelding i receptionen

Billedbehandling/digital foto
Tirsdage kl. 10.00 til kl.11,30. I alt 10 gange med
start den 11.september 2018
Slut d. 27. november 2018
På dette hold lærer vi at at holde styr på alle de
digitale billeder, vi tager med vore telefoner og
digitale kameraer. Samtidig lærer vi at redigere og
forbedre billederne, så vi kan bruge dem til at sætte ind i invitationer, takkekort, sange, visitkort,
adresselabels og meget mere.
Det forudsætning at du har en computer, og er
nogenlunde sikker i at bruge den Pris 250 kr.
Undervisere:
Tove Larsen, Vibeke Bernickow og Kurt Sangild

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

Undervisere
Erik Leth

Billard
Mandag 10.00—12.00
Tirsdag 09.00—11.00
Onsdage kl.10,00-12,00
Onsdag kl. 13.00-15,00
Torsdage kl.10,00-12,00 optaget
Torsdage kl. 12.15- 14,15

Frimærkehold
Torsdag kl. 13.00 – 15.00
Opstart 13. september Slutdato 6. 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!

Opstart uge 36 2018 slut uge 49 2018
Aktivitetsprisen er 150 kr.
Tilm. I receptionen

Aktivitetsprisen er 150 kr.
Frivillig instruktør Flemming Pedersen
Tilmelding i receptionen
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Madlavning

Stofmaling

Torsdag kl. 09.30 – 13.00
Opstart 20.september 2018
Slutdato 29. nov. 2018

Fredag kl. 09.00 – 11.30
Opstart 10. august 2018
Slut 7. december 2018
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 8. august 2018
Slutdato 4. december 2018

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.
Nisseholdet er et selvkørende hold.
Efter aftale med Æblehavens Centerråd er det gratis at
være med på ovenstående hold.

Vi har plads til dig på holdet

Pergamano

Mandag kl. 13.30 til 15.30

er 150-kr. pr.½ år

Opstart d 6.august 2018
Slutdato d. 10. december 2018

Porcelænsmaling
Onsdag kl. 09.00 – 14.00
Opstart 5. september 2018
Slutdato 12. december 2018

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

Tilmelding i receptionen

Selvstyrende gruppe
Aktivitetsprisen for porcelænsmaling
er 200 -kr.
Tilmelding i receptionen
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Stolegymnastik

Tæppecurling
Mandag kl. 10.00 til 12.00
Opstart 27. august 2018 - Slutdato 10. december 2018

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.
Leif Børgesen fungerer som frivillig- instruktør.

Torsdag kl. 10.30 – 11.00
Hele året undtagen
Uge 22 -26
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

Sanghold
Mandag kl. 13.30– 14.30
Opstart 3. september 2018
Slutdato 10. december 2018
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

Stenslibning

Aktivitetsprisen for sanghold er 150-kr

Hold 1 Tirsdag kl. 9.00 til 12.00
Hold 2 Tirsdag kl 12.30 til 15.30
Opstart: 18. sept. Slut 11.dec 2018
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.

Glad motion/bevægelse
Onsdag kl. 09.00 - 10.00
Opstart 12. september 2018
Sutdato 12. december 2018

Gymnastik / afspænding
Onsdag kl. 10.15 – 11.30
Opstart 19. september 2018
Slutdato 12. december 2018
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
Aktivitetsprisen er 150,- kr
Janne Christoffersen er

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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Benyt vores motionsrum Halv sæson : 150,- kr
MOTIONSRUMMETS UDVIDELSE
Vi har nu fået inddraget et tilstødende lokale til vores motionsrum, som var blevet for lille i forhold til
vores mange maskiner.
Fysisk aktivitet er en vigtig aktivitet i S/I Æblehaven, så derfor er det meget glædeligt, at vi har fået
optimeret de fysiske forhold.
Der skal også være en stor tak til vores ”frivillige
håndværkere”, som har stået for ombygningen.

Nyt tiltag

Bordtennis i Æblehaven
Er der lidt af en bordtennisspiller i dig, eller
har du bare lyst til nogle sjove timer sammen
med andre, så kom i Æblehaven .
Alle kan deltage, vi spiller på det niveau du
kan.
Orienteringsmøde tirsdag den 18. september
kl. 10.00.
Her planlægger vi spilletider m.m.
Pris 150 kr.
tilmelding i Æblehavens reception.
Eller mød bare op første gang.
Leif Børgesen, Centerrådsformand.
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Du er
altid velkommen
til et kig hos

betyder alt for os
Kom ind og få en gratis synsprøve,
og få 12 % på hele brillen, ved at
medbringe denne annonce
Vinkældertorvet 3 4640Faxe
Tlf: 56713491

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

FAXE
IB ELBERG

Statsaut. Fodterapeut

Marianne Ørgaard
Drosselvej 42, 4653 Karise

Klinik for
fodterapi.

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

v/ Majbritt Buk Hansen
Line Aabjerg Larsen
Karsten Larsen
Vinkældertorvet 3
4640 Faxe

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

Annette Due
Klinisk Tandtekniker
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

Her kan Din annonce være . !

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

Det kan alle kommunens ældre og handicappede borgere, samt borgere visiteret af
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 , 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 1. November 2018

Navn: ___________________________________
Adresse:___________________________________________________
Telefon: ________________________
Løsningord:

afleveres i løsningskassen

Kryds nr. 4
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