Æbleskuddet
Januar, Februar, Marts og April
2019

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
Lillian Hansen—er med til
Gymnastik og sang

Æbleskuddet:
Kan afhentes i Æblehaven

Simon Larsen - er med til
Gymnastik

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
Anne Thomsen
Torvegården 26
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

Absolut sidste frist for
indlæg til
Æbleskuddet i
Maj—Juni—Juli—August

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

Den 1. April
2019

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

Næste Æbleskud udkommer
D. 1.Maj 2019.

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

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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CENTERLEDERENS
VEMODIGE FARVEL!
Den 24. januar 2011 blev jeg ansat, som Centerleder i S/I Æblehaven.
Hurtigt blev jeg en del af en ”sammenbragt familie”, så når jeg nu har valgt, at gå på efterløn fra
1. februar 2019 bliver det vemodigt!
Det har for mig været den bedste arbejdsplads
jeg har været på, fordi S/I Æblehaven er et sted,
hvor jeg har fået et rigtigt godt forhold til mange
af de mennesker, der er tilknyttet S/I Æblehaven.
Som min kone Berit ofte kærligt siger: ”Du har
jo ikke noget rigtigt arbejde i Æblehaven”. Ved
nærmere eftertanke har min kone jo ret. Jeg må
jo indrømme, at min glæde ved at være en del af
en ”sammenbragt familie” betyder, at jeg aldrig
har følt det som en pligt, at tage på arbejde i S/I
Æblehaven.

Bevarelsen af vores køkken har samtidig
krævet betydelige investeringer i køkkeninventar.



Vores Café er fysisk blevet udvidet, så det
er blevet bedre mulighed for at betjene vores mange borgere.



I min tid er det årlige besøgstal i S/I Æblehaven steget fra cirka 30.000 til 40.000
borgere.



En bunkers der fyldte det halve af vores
parkeringsplads, er blevet fjernet,
og vi har fået asfalteret parkeringspladsen.



Vi har fået udvidet vores overdækning ved
hovedindgangen.



Motionsrummet er blevet udvidet med et
tilstødende rum.



Flere af vores kælderlokaler er blevet omorganiseret, så de bedre kan rumme de mange
aktiviteter.



Kunstneren Henrik Drent har malet et af
kommunens største kunstværker ”De Fire
Årstider” i Pyramiden, som er ”husets hjerte”.



Sommerhøjskolen i S/I Æblehaven blev
etableret i 2012, og de sidste år sammen
med LOF-Faxe. Stor tak for samarbejdet,
som forsat vil blive afviklet i S/I Æblehaven, men nu kun med LOF-Faxe som arrangør.

S/I Æblehavens bestyrelse har fungeret godt, og
jeg har haft et fortrinligt samarbejde med de bestyrelsesformænd, der har været i min tid, nemlig,
Kurt Sangild, Karen Margrethe Kristensen og Inger Andersen.
Centerrådet har også været en vigtig faktor i forhold til, at få de mange aktiviteter til at fungerer
optimalt.
Samarbejdet med vores foreninger, som anvender
S/I Æblehaven har været konstruktivt, og her tænkes der særligt på Hygge & Kulturklubben, Faxe
Pensionistforening, Ældre Sagen Faxe-Rønnede
og Faxe Bridgeklub.
Tak for samarbejdet til S/I Æblehavens
”frivillige”, visiterede borgere, og de mange borgere, som benytter sig af de mange aktiviteter i S/
I Æblehaven, der er med til, at gøre ’”huset” til et
unikt sted.
Endelig en stor tak til S/I Æblehavens personale,
som gør en stor indsats for at ”huset” er så velfungerende.

I den tid jeg har været Centerleder i S/I Æblehaven er der sket rigtigt meget på mange områder.

Da jeg begyndte som Centerleder var det
politisk besluttet, at vores køkken skulle
lukkes. Det fik vi forhindret, og vi fik i første omgang lov til, at kører vores køkken
videre, som en forsøgsordning, som heldigvis senere blev en permanent bevarelse
af vores køkken.




Mange gode vemodige hilsner

Der er blevet styr på vores ejendomsforhold, så vi nu ejer hele Spisesalen, og
Sideskuddet.

Centerleder, Henrik Vilsbøll
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Kalender

Januar 2019

Det sker også

Fr

4

Kl 12.45 Pensionist f. Banko

On

9

Kl.13. Hyggeklub Foredrag

Fr
Ti

11 KL .11.30 NYTÅRSTAFFEL
15

Fr
Fr

18
18

Kl 12.
Pensionist.f fødselsdag med spisning

KL.10. Tøjstativet
Kl 12.45 Pensionist.f Banko

Lø 19

Kl 12. LØRDAGS ARRANGEMENT

On
Fr
On
To

Kl.13. Hyggeklub generalforsamling

23
25 Kl. 12.45 Husets Banko
30
31 Kl 12.30 Afskeds reception for
Centerleder Henrik Vilsbøll

Kl.13. Hyggeklub Foredrag

Kalender
Februar 2019
Fr
Fr

1
1

Lø
Ti

2
5

Fr

8

Kl 12.45 Husets Banko

Fr
Fr

15
15

Kl. 10.00 Dorthes sko

Lø
On
Fr
On

16
20
22
27

Det sker også

Kl. 10.00 Jane Tøjsalg
KL.12.45 Pensionist. f Banko
Kl 12. LØRDAGS ARRANGEMENT
Kl. 13.00Ældresagen foredrag

KL.12.00 Pensionist.f Banko
Generalforsamling
Kl 12. LØRDAGS ARRANGEMENT
Kl. 12.45 Hygge klubbens Banko
Kl. 12.45 Husets Banko
Kl.13. Hyggeklub Foredrag
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Kalender

Marts 2019
Fr

1

Fr
Lø
Ti
Fr
Ti
Fr
Fr

1
2
5
8
12
15
15

On
Fr
Fr
Fr

20
22
22
29

Det sker også

Kl. 10.00 Abrahamsens Sko/tøj
KL.12.45 Pensionist. f Banko
Kl 12. LØRDAGS ARRANGEMENT
Kl. 13.00Ældresagen Årsmøde
Kl 12.45 Husets Banko
Kl. 13.00 Centerrådet Årsmøde
Kl. 10.00 Tøjbussen
KL.12.45 Pensionist.f Banko
Kl. 13.00 Hyggeklubben holder foredrag
Kl.10.00 Dorthes sko
Kl. 12.45 Husets Banko
KL.12.45 Pensionist.f Banko

Kalender
Det sker også

April 2019
To

4

Aktivitets afslutning

Fr
Fr

5
5

On

10

Kl. 12.00 Hyggeklubbens forårsfest

Fr

12

KL.12.45 Pensionist.f Banko

To

25

Kl. 12.00 Ældresagen spiser sammen

Fr
Fr

26
26

KL.12.45 Pensionist.f Banko

Kl. 10.00 Damernes butik
Kl. 12.45 Huset Banko
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Husets Banko
Fredag. d. 25 Januar Kl. 12.45

Fredag d. 08 Februar
Fredag d. 22 Februar

kl. 12,45
kl. 12.45

Fredag. d. 08 Marts
Fredag. d. 22 Marts

kl. 12.45
kl. 12.45

Fredag. d. 05 April

kl. 12.45

Kom og vær med,
der er mange fine gevinster.

Faxe Pensionistforenings
Bankospil i Æblehaven.
Fredag d. 04 Januar
Fredag d. 18 Januar

kl. 12.45
kl. 12.45

Fredag d. 01 Februar kl. 12,45
Fredag d. 15 Februar kl. 12.00
Generalforsamling

Med venlig hilsen bestyrelsen.
Formand: Bodil Jensen tlf. 56 71 46 74
Kasserer: Jørgen Kristensen
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Fredag d. 01 Marts
Fredag d. 15 Marts
Fredag d. 29 Marts

kl. 12,45
kl. 12.45
kl. 12.45

Fredag d. 12 April
Fredag d. 26 April

kl. 12,45
kl. 12.45

Hygge og kulturklubben
Forår 2019
Onsdag d. 9 Januar
Kl. 13

Æblehaven

Underholdning /v
Flemming Krøll.
”Fra kok til revydirektør ”

Lørdag d. 12 Januar
Kl.1245

Æblehaven

Kæmpe Nytårskoncert på
Københavns Rådhus.
Oplev Vibeke Kristensen,
Christoffer Brodersen,
Trine Pallesen , Stig Rossen og det
altid velspillende promenade orkester.

Fra Æblehaven

Onsdag d. 16 Januar
Kl. 14

Film
Bio Kanten

Onsdag d. 23 januar
Kl.13

Æblehaven
Generalforsamling.
Klubben giver kaffe og
kage.

Underholdning v/ Heidi
Ludvigsen

Onsdag d. 30 januar
Kl.13

Æblehaven

Historiker –Arkæolog
Leif Pleith Lauritsen.
Fortæller fem historier
fra middelalderen.

Onsdag d.6 februar
Kl. 14

Onsdag d. 20 februar
Kl.13

Bio Kanten
Film

Æblehaven

Banko.
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Hygge og kulturklubben
Forår 2019
Onsdag d. 27 februar
Kl.13

Æblehaven

Foredrag v/ Andreas Christensen.
Om det at være feltpræst i Danmark– Afghanistan og Irak.

Onsdag d. 6 marts
Kl. 14

Bio Kanten

Film

Onsdag d. 20 marts
Kl. 13

Æblehaven

Foredrag.
Forfatter Fatima Osborne
” fra normade til optiker i
Danmark”

Onsdag d. 27 marts
Kl. 14

Bio Kanten

Film

Onsdag d. 3 april
Kl. 9

Æblehaven

Udflugt til Karmeliter Kloster
+ Søfartsmuseet i Helsingør.
Pris: 250 kr. inkl. 2 stk. smørrebrød + øl eller vand.

Onsdag d. 10 april
Kl. 12

Æblehaven

Forårsfest.
Mad- musik +lotteri.
Pris: 200 kr.

Mandag d. 29 april til 4
maj.
Rejse

Æblehaven

Rejsen går til Alcace.
Pris: 4.495 kr.

Vi ønsker alle et godt og lykkebringende Nytår med tak for den store interesse der har været
ved alle arrangementerne i vores Jubilæumsår 2018.
Vi glæder os til at se så mange Nye og gamle medlemmer i året 2019
Medlemsprisen vil stadig være 150 kr for et helt år.
På bestyrelsens vegne Hanne Petersen
Formand: Hanne Petersen tlf: 56 71 43 99 Mobil: 22 27 92 14 mail: hannefrida@dukamail.dk

Hjemmeside: hyk.dk
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VI ER HELDIGE!
Tureby Banden er begyndt at øve i Æblehaven
på torsdage i de lige uger fra kl. 17.30 til 21.00.
Tureby Banden er et orkester, der spiller glad musik.
De underholder bl.a. med sang, harmonika, guitar og
trommer.
Vi kan med glæde tilbyde alle der har lyst til, at hører
Tureby Banden øve komme forbi på torsdage i de lige
uger for, at få et par smagsprøver på hvad musikglæde betyder!
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Æblehavens nytårs taffel
Fredag d. 11. januar 2019
Kl. 11.30 - 15.00
Vi fortsætter traditionen og byder velkommen til Nytårstaffel.
Der serveres sild—lune retter kl. 11.30 , og herefter underholdning.
Prisen for dette arrangement er:
Kr. 185-

Menuen består af:
Marinerede sild
Kryddersild
Karrysalat
½ æg med rejer
Lakserilette
Skinkeruller med røræg
Ribbensteg med rødkål
Frikadeller med rødkålssalat
Briost og frugtsalat
Rugbrød, franskbrød, smør og fedt

Tilmelding og betaling i
Cafe Kernehuset
Senest Onsdag d. 9. Januar 2019

”Nå De To”
ddet.

er en musikalsk duo ,som spiller et
repertoire de fleste vil nikke genkendende til. Hvem kender ikke
”om lidt er kaffen klar”
og Temaet fra Matador.

ÆBLEHAVEN - NYGADE 5 - FAXE - Tlf. 56 20 34 00
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NYT FRA DAGCENTERGRUPPEN!
Dagcentergruppen var på en uges ophold i sommerhus på Feddet. En hel og aldeles fantastisk uge, som vi håber kan gentages til næste år.

Hyggeligt at spise ude

Pigerne på stranden

Mændene hygger mens pigerne
er på stranden.

Vi har de seneste måneder haft fornøjelsen af en hel del nye visiterede borgere .
Stort velkommen til jer her i Æblehaven.
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Efteråret bød bl.a. på en dejlig tur til Villa Gallina med kaffe og ostemadder, hvorefter
vi kørte en tur til Næstved Storcenter, og indtog frokosten i Bilkas bistro.

Torvedag i Køge måtte vi da også prøve – en rigtig dejlig formiddag med indkøb af diverse lækkerier. Vi afsluttede dagen med frokost på Mc´Donald´s, til stor begejstring
for dem der aldrig havde prøvet et sådan måltid.

Årets pårørende dag var igen i år en rigtig hyggelig dag, hvor vi fik rig mulighed for, at
fortælle om alle vores mange aktiviteter, og de tanker der ligger bag vores aktiviteter,
samt vise billeder af året der er gået.
Halloween fik vi markeret med Græskarudskæring til den store guldmedalje. Resultatet
blev nogle meget uhyggelige, og smukt skåret græskarlygter.

Mange gode hilsner
fra medarbejderne i
Dagcentergruppen
13

AFSKEDSRECEPTION I S/I ÆBLEHAVEN
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 12.30 – 14.30
S/I Æblehavens Centerleder Henrik Vilsbøll har valgt, at gå på efterløn den
1. februar 2019.
Vi håber , at se alle med tilknytning til S/I Æblehaven til et par hyggelige timer.

S/I ÆBLEHAVEN
NYGADE 5
4640 Faxe
WWW.AEBLE-HAVEN.DK
TELEFON: 56 20 34 00—56 20 34 02
14

ÅRSMØDE
12. MARTS 2019
Æblehaven afholder årsmøde
12. 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 25. februar til den 4.
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:
 Hanne Bøttern ( Villig til genvalg)
 Bodil Bruun ( Villig til genvalg )
 Kirsten L Madsen (Villig til genvalg )

For brugere, som ikke kan være tilstede
den
13. marts, er der mulighed for brevafstemning: Fra den 5. marts til den
11. marts.
Kære alle brugere og frivillige, kom og
gør jeres indflydelse gældende ved valget til Centerrådet.

Årsmødet afholdes
tirsdag den 12. marts 2018,
Kl. 13.00 i Æblehaven.
Nygade 5, 4640 Faxe,
Tlf. 56 20 34 00
Gratis kaffe og kage



Suppleanter på valg:
 Gerda Mikkelsen ( Villig til genvalg)


Valg af bilagskontrollant og suppleant:
 Søren Midtiby
 Svenn Erik Kristensen
4. Afstemning og kaffepause.

Tilmelding senest d. 8. 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 Gunilla Heick.
Foredragsemnet er om Vestindien.
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SE HISTORISKE FOTOS I ÆBLEHAVEN!
Tirsdag den 26. februar kl. 12.45 – 14.45
Der er taget ufattelig mange gode fotos i Æblehavens lange historie.
Kom og få Æblehavens historie i billeder på storskærm, måske er du selv med på nogle
af de mange gode fotos!
Leif Børgesen har været i billedarkivet, og fundet fotos du ikke må glip af at se!
Arrangementet er gratis, og du kan i pausen bl.a. købe kaffe/kage for 23-kr
Tilmelding er ikke nødvendig.
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LØRDAGS-ARRANGEMENTER
Æblehavens Dagcenter
Tidsrum: 12.00 – 15.30
Deltagere: Pensionister og Efterlønsmodtagere
Lørdag den 19. januar 2019
Kl. 12.00 – 13.00, Gule ærter med tilbehør, 75-kr
Kl. 13. 30 – 15.00, Musikalsk underholdning
2 X Leif Børgesen med musik og sang
Arrangement er gratis bortset fra, at man skal betale for sin
forplejning.
Tilmelding/Betaling til Gule ærter senest onsdag den 16. januar i receptionen Tlf. 56
20 34 00

Lørdag 2. Februar 2019
Kl. 12.00 – 13.00, Stegt Kylling 75-kr
Kl. 13.30 – 15.00 Leif Børgesen viser på storskærm
historiske foto fra Æblehaven
Arrangement er gratis bortset fra, at man skal betale for sin forplejning.
Tilmelding/Betaling til Stegt Kylling senest onsdag den 30. januar i receptionen Tlf. 56 20 34 00

Lørdag den 16. februar 2019
Kl. 12.00 – 13.00, Vinter-Gullash, 75-kr
Kl. 13.30 – 15.00, Svend Erik Kristensen Lokalhistorie
” Et vejkryds i Rønnede”
Arrangement er gratis bortset fra, at man skal betale for sin
forplejning.
Tilmelding/Betaling til Vinter-Gullash senest onsdag den 13. februar i receptionen Tlf. 56 20 34 00

Lørdag den 2. Marts 2019
Kl. 12.00 – 13.00, Frikadeller med flødekartofler, 75-kr
Kl. 13.30 – 15.00, En overraskelse du ikke må gå glip af
Arrangement er gratis bortset fra, at man skal betale for sin
forplejning.
Tilmelding/Betaling til Frikadeller senest onsdag den 27 februar i receptionen

Tlf. 56 20 34 00

Arrangør: Æblehavens ”Frivillige”
Sted: Æblehavens Dagcenter, Nygade 5, 4640 Faxe, Tlf. 56 20 34 00
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Kursus i Lægdsruller.
Slægtsforsker du, og vil gerne
lære at finde rundt i lægdsrullerne, så kører jeg et kursus
over 5 gange.
Start: onsdag 9. januar kl.
09.30—12.30
Slut: onsdag den 6. februar .
Pris : 130

Tegne/malerhold
Tirsdag kl. 13.00 – 15.30
Opstart tirsdag d. 8 Januar 2019
Slutdato tirsdag d.2 april 2019

kr.

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

Kursus i

Skifter

Aktivitetsprisen for tegning/maling
er 160- kr. for ovenstående.

Selvstyrende gruppe

Dart
Vil du være med til at spille Dart

Kursus i hvordan og hvor jeg finder
skifter til min slægtsforskning.
Vi prøver at hjælpe hinanden med
at læse skiftet når det er fundet.
Start: onsdag den 20. Februar
kl. 09.30—12.30
og slutter onsdag den 20. marts.
Pris: 130 kr.

Torsdag fra 10-12
Opstart d. 3 januar 2019
Slut d. 21 marts 2019
Tilmelding til Æblehavens reception i
tidsrummet 09.00 – 12.00.

Kursus i Legacy for slægtsforskere

Aktivitetsprisen er 160 kr.

Legacy kursus. Som noget nyt, bliver kurset delt i
2.
1. Del er for begyndere og dem som ikke er helt
sikker på indskrivning og kildehenvisninger.
2. Del er for dem som vil lave slægtstræer og rapporter
1. Del start: onsdag den 9. januar kl. 12.30—14.30
Og slutter onsdag den 6. februar. Pris kr. 130.

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

2. Del start: onsdag den 20. februar kl. 12.30—
14.30 og slutter onsdag den 20. marts pris kr. 130
Underviser Leif Børgesen.

Receptionen har tlf. nr.
56 20 34 00

Tilmelding i Æblehavens reception
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Slægtsforskning/Slægtshistorie

Slægtshistorie hold 1 & hold 1,5

Sådan kommer du i gang.

Instruktører på begge hold Slægtsforskning:
Karen Margrethe og Svenn Erik Kristensen.

Startdato: Torsdag, d. 17. januar 2019
Slutdato: Torsdag, d. 28.marts 2019
Ikke undervisning i uge 7
Tidspunkt: Torsdag 09.30 – 11.30

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

Der vil i alt være 10 undervisningsgange af 2 timer
For 14. gang vil vi gerne tilbyde et begynderkursus i
slægtsforskning / slægtshistorie.
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.

Florball
Florball i Æblehaven er for både kvinder
og mænd!
Prøv det! Husk første gang er gratis!
Startdato: Tirsdag d. 9 Januar 2019
Slutdato: Tirsdag d. 20 marts 2019
Tidspunkt: 13.30-15.00
Florball vil blive spille i Æblehavens ”Sideskud”,
som ikke har de rigtige mål, og derfor vil reglerne
blive tilpasset de nuværende faciliteter.
Bolde og stave bliver stillet til rådighed af
Æblehaven.
Frivilliginstruktør er
Erik Leth
Aktivitetsprisen for dette hold
er 160-kr

Aktivitetsprisen for dette kursus 260,- kr.
Medbring et ringbind (A-4) og en notesbog hver
gang.

Slægtshistorie hold 1,5
Startdato: Torsdag, d. 17. januar 2019
Slutdato: Torsdag, d. 28.marts 2019
Ikke undervisning i uge 7
Tidspunkt: Torsdag 12.30 – 14.30

Strikke og hæklesamvær

Der vil i alt være 10 undervisningsgange af 2 timer
Dette kursus henvender sig til alle, der har gennemgået et begynderkursus 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:
Daisy (Søgning i Statens Arkiver), Family Search,
borgerlig vielse, Ejendomshistorie, brug af kort
m.m. Der vil i stor udstrækning blive taget hensyn
til de behov, som deltagerne har.
Aktivitetsprisen for dette kursus 260,- kr

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 d. 8 Januar 2019 Slut d. 29 Maj 2019
Karen Henriksen

Tilmelding: Henvendelse til Æblehavens reception i
tidsrummet 09: - 12:00.
Der kan max. være 8 deltagere på holdene
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Kreative hænder

Knipling
Tirsdag kl. 09.30 – 11.30
Opstart 8 Januar 2019
Slutdato 19 marts 2019

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 d. 7 Januar 2019
Slut d 3 Juni 2019
Torsdag kl. 09.30 - 12.00
Tovholdere Karen, Kaja & Inge
Opstart d. 10 Januar 2019
Slut d. 23 maj 2019

Kun lidt øvede deltagere.
Selvstyrende gruppe, hvor vi hjælper hinanden
Der har igennem mange sæsoner været tradition for særdeles
flotte ting fra dette hold.
Aktivitetsprisen for knipling er 160 kr.

Papirklip
.
Torsdag kl. 09.30 – 12.00
Opstart 10 januar 2019
Slutdato 21 marts 2019
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 160-kr.

Deltagelse for kreative hænder er 160 kr. pr. hold

Trædrejning

Træværksted

Mandag kl. 09.00 – 12.00
Opstart 8 Januar Slutdato 19 marts 2019
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 8 januar 2019
Slutdato 19 marts 2019
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 160-kr.

Dan Henriksen er frivillig-instruktør

Aktivitetsprisen er 160-kr.

Keramik

Æblehavens bogcafe

Fredag kl. 9.00 – 14.30
Opstart d. 4 januar 2019
Slutdato d. 28 Juni 2019

Mandag kl. 12.30 til kl. 14.30
Opstartsdato d. 7 januar 2019
Slutdato d . 13 maj 2019

Du former, glaserer og brænder dit ler
Og syntes, din skål skal følges af fler`.
Så kruset, katten og ideen du fik,
Kan laves hos os her i Keramik

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 160-kr.

Inger Bregendahl er Tovholder
Aktivitetsprisen for keramik er 210 kr. for ovenstående
hold. Max 12 pers.
Venteliste i receptionen
20

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 7 Januar 2019
Slut 18 marts 2019
Torsdag kl. 10.00 - 11.30
Opstart 10 januar 2019
Slut 21 marts 2019
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 160 kr.
Nye, der er interesserede i at deltage, skal henvende sig
til frivillig instruktør Kurt Sangild, på tlf. 56 71 57 54

Udendørs cykling

Betonkursus

Onsdag kl. 09.30 – lille tur hjemme kl. 12.00,
lang tur hjemme kl. 15.00
Startdato igen 3.April 2019 ( 20—25 km. Og en kaffe tår)
Onsdag 1 maj kan dem der har lyst tage en madpakke med
og turen bliver noget længere
Slutdato 25. september 2019
Cykelture ud i naturen,
hvor social samvær og motion er i højsædet. (husk cykelhjelm)

Der starter et hold til sommer
Nærmere oplysninger næste Avis

Erik Rysgaard og Connie Børgesen
Aktivitetsprisen for udendørs cykling er 50 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

Engelsk
Engelsk
Mandag kl. 10.15.til 12.00
Opstartsdato 14 januar 2019
Slutdato 25 marts 2019
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. 7 januar 2019
Slut d 8 april 2019
Kl. 9.30 - ca. 12.30
Der er plads til 6 pers.
Aktivitetsprisen for Syhold
er 160-kr.

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

Selvkørende hold.
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Edb m. m.

Bordtennis

Vi bruger Windows 10 på helt nye maskiner

Torsdag kl.13,00-15,00
Opstart 10 januar 2019
Sutdato 21 marts 2019

Mandag: Hold 1 Kl. 9.00 til kl. 10.30 og hold
2 kl. 11.00 til kl. 12.30.
Opstart: 7 Januar 2019
Slutdato 18 marts 2019

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.

I alt 10 gange af 1,5 time.
Pris i alt 260 kr. som bl.a. går til materialer.

Leif Børgesen, Centerrådsformand.
Aktivitetsprisen er 160 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 .

Billedbehandling/digital foto
Tirsdage kl. 10.00 til kl.11,30. I alt 10 gange med
start den 8 januar 2019
Slut d. 19 marts 2019
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 260 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 3 januar Slutdato 21 marts 2019
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 1 2019 slut uge 22 2019
Aktivitetsprisen er 160 kr.
Tilm. I receptionen

Aktivitetsprisen er 160 kr.
Frivillig instruktør Flemming Pedersen
Tilmelding i receptionen
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Madlavning

Stofmaling

Torsdag kl. 09.30 – 13.00
Opstart 10 januar 2019
Slutdato 14 marts 2019

Fredag kl. 09.00 – 11.30
Opstart 11 januar 2019
Slut 12 april 2019
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 160-kr

Aktivitetsprisen for madlavning er 160-kr.
Desuden betales der cirka 60-kr pr. gang for madindkøb.

Nisseholdet

Petanque

Tirsdag kl. 09.30 – 14.30
Opstart 8 januar 2019
Slutdato 7 maj 2019

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.
Aktiv6tetsprisen 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

er 160-kr. pr.½ år

Mandag kl. 13.30 til 15.30
Opstart d 7 januar 2019
Slutdato d. 27 maj 2019

Porcelænsmaling
Onsdag kl. 09.00 – 14.00
Opstart 2 januar 2019
Slutdato 29 maj 2019

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 160- kr

Tilmelding i receptionen

Selvstyrende gruppe
Aktivitetsprisen for porcelænsmaling
er 210 -kr.
Tilmelding i receptionen
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Stolegymnastik

Tæppecurling

Torsdag kl. 10.30 – 11.00

Mandag kl. 10.00 til 12.00
Opstart 7 januar 2019 - Slutdato 6 maj 2019

Hele året undtagen
Uge 21 & Uge 26

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.
Aktivitetsprisen for tæppecurling er 160-kr.

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 160 kr. for ovenstående

Sanghold
Mandag kl. 13.30– 14.30
Opstart 7 januar 2019
Slutdato 17 juni 2019
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 160-kr

Hold 1 Tirsdag kl. 9.00 til 12.00
Hold 2 Tirsdag kl 12.30 til 15.30
Opstart: 8 januar slut 2019
Slut dato 23 april 2019
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 160 kr.

Glad motion/bevægelse
Onsdag kl. 09.00 - 10.00
Opstart 9 januar 2019
Sutdato 3 april 2019

Gymnastik / Afspænding
Onsdag kl. 10.15 – 11.30
Opstart 9 januar 2019
Slutdato 3 april 2019
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
Gymnastik/afspændings pædagog
Janne Christoffersen er
frivillig –instruktør
Aktivitetsprisen er 160-kr

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 160-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
160-kr.
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Benyt vores motionsrum Halv sæson : 160,- kr

NYT FRA
CENTERRÅDET

Æblehavens centerråd har for at få lidt flere aktiviteter i sommer
månederne, lavet et katalog over nye aktiviteter som vil foregå
i maj, juni, juli og august 2019.
Der vil være foredrag: Om Vemmetofte. Film: Karen Hansen.
Kurser: Photofiltre. Mobiltlf. Ture: Geo museum og det gamle rådhus i
Faxe, Tur Inge og Asger i Folehaven.
Håndværk:Byg din egen redekasse. Lav smykker m.m. af cykelslanger.
Mal på sten.
Spilledage: Kortspil (ikke Whist eller bridge). Petanque konkurrence.
Dartspil konkurrence. Brætspilsdag. Aktivitetsdag med gamle spil.
Musik: Medbring din egen musik.
Hold øje med Æbleskuddet som udkommer til maj 2019, hvor datoer
tider og priser annonceres.
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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
Tlf.: 56 71 33 13

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. April 2019

Navn: ___________________________________
Adresse:___________________________________________________
Telefon: ________________________
Løsningord:

afleveres i løsningskassen

Kryds nr. 7
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