Æbleskuddet
Maj—August 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
Forsidefoto

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

De ansatte i Æblehaven.
Bagerst: Helle, Bente og Stine
Siddende: Gerda, Annette, Karina,
Anniqa og Renate

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

Vinderen af Æbleskuddets

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 SuperBrugsen
Faxe Ladeplads : Super Brugsen og
Jernbanekiosken Postvej 3, 4654 Faxe
Ladeplads
Endvidere kan man få tilsendt
Æbleskuddet mod betaling af portoen.

Krydsord blev
Inga Jacobsen
Løsningordet: Kobling

OBS: Mulighed for
at brevstemme
i Æblehaven den
20. maj
kl. 10.00 – 12.00

Årsmøde er blevet afholdt den 12.marts
Se referatet og valgresultatet på vores
hjemmeside.

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:
Leif Børgesen og Renate Gregersen
Indlæg til bladet kan mailes til:
rgreg@faxekommune.dk

Medarbejdere i øvrigt :
Sonja Børgesen

Absolut sidste frist for
indlæg til
Æbleskuddet udgaven
September—December
er den
15. juli 2019

Oplag: Ca.
1100 Eksemplarer
Udgiver: Æblehaven , Nygade 5,
4640 Faxe Tlf. 56 20 34 00
Æbleskuddet udkommer 3 gange om året
1.
2.
3.

Næste Æbleskud udkommer
den 1. september 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
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I skrivende stund er det ved at løsne op i mine mundvige igen,
efter at have grinet rigtig meget til Æblehavens aktivitetsafslutning i sidste uge, den 4.april. Der var sådan en god stemning og uanset, om
man er Sussie og Leo fan eller ej, så kan de sætte 170 mennesker i sving så let
som ingenting.
Mange gav udtryk for, at det var en god og vellykket afslutning og latteren var
høj. Samtidig fik jeg mit første indtryk af Æblehaven bekræftet, det at huset oser
af venlighed og energi.
Da jeg søgte stillingen i starten af året, blev jeg imponeret over de mange frivillige, der yder en indsats ved at være holdledere, tovholdere eller ved at passe på
huset på forskellig vis. Derudover er der mange frivillige, som har været det i en
del år og bliver ved med at yde med samme engagement og energi. Det er flot.
Når det er sagt, så tror jeg at Æblehaven kunne bruge endnu flere frivillige og vi
skal gøre noget for, at flere tager modet til sig, fordi de har noget at byde ind
med. Det kan være, at man kan noget, man vil lære fra sig eller noget man vil gøre eller hjælpe med til gavn for andre.
Jeg tror, det er vigtigt at Æblehaven er et hus, hvor både visiterede borgere og
borgere, som kommer til aktiviteter eller samvær, føler sig lige velkommen. Det
sørger medarbejderne i Æblehaven for på en fin og meget naturlig måde, og jeg
har selv oplevet aktiviteter og gode snakke mellem visiterede borgere og de andre borgere, der kommer i huset. Og det er gode eksempler på, at medmenneskelighed, venlighed og hjælpsomhed ikke lader sig begrænse. Her er det det enkelte menneske, der tæller og det er dyder, som stadig lever i Æblehaven.
I dette nye blad er der nogle skønne sommeraktiviteter, som gør huset forhåbentlig også levende i sommerperioden. Jeg ønsker god fornøjelse med bladet og
glæder mig til at se jer til nye aktiviteter i huset.
Mange hilsner og med ønske om en dejlig sommer til alle.
Renate Gregersen
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Kalender

Maj 2019
Fr

3. Pensionistforeningens Banko

To

9. Madtema- husk tilmelding

Det sker også

Tøjstativet kommer kl.10.00

Fr 10.

Pensionistforeningens Banko

On 15. Madtema– husk tilmelding
Ma 20 Brevstemmer/ Faxe Kommune stiller
op
To 23. Madtema– husk tilmelding
Fr 24. Tøjsalg

Pensionistforeningens Banko

On 29. LUKKET begge dage
Fr 31.

Juni 2019
Ons 5. LUKKET
Fr

14. Husets Banko

To

13.

Kartoffeldag—husk tilmelding
uge 26 Sommerhøjskole
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Kalender

Juli 2019

Det sker også

Fre 26. Husets Banko
.

Kalender
Det sker også

August 2019
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2.
9. Husets Banko
16. Abrahamsens tøj og sko
kl.10.00
23. Husets Banko
30.

Pensionistforeningens Banko
Pensionistforeningens Banko

Pensionistforeningens Banko
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Husets Banko
Ingen Husets Banko i maj

Fredag den 14. juni kl. 12.45

Fredag den 26. juli kl. 12.45

Fredag den 09. august kl.12.45
Fredag den 23.august kl.12.45

Kom og vær med,
der er mange fine gevinster.

Faxe Pensionistforenings
Bankospil i Æblehaven.
Fredag den 03.maj kl. l2.45
Fredag den 10.maj kl.12.45
Fredag den 24.maj kl.12.45
Fredag den 07.juni kl. 12,45

Ingen Pensionistforeningens
Banko i juli

Fredag den 02.august kl. 12.45
Fredag den 16.august kl. 12,45
Fredag den 30.august kl. 12.45

Med venlig hilsen bestyrelsen.
Formand: Bodil Jensen tlf. 56 71 46 74
Kasserer: Jørgen Kristensen
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Hygge og kulturklubben
Efterår 2019
Æblehaven

Onsdag d. 4.sep.
Kl. 13

Onsdag d. 11. sep.
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d. 18. sep.
Kl. 13.

Onsdag d. 25 sep.
Kl.14.
Fredag d.4– 6 oktober Rejse

Onsdag d.23.okt.
Kl.13.

Foredrag med
Jacob Wendt Jensen
om Victor Borge.

Foredrag med
Bertil Abildgaard.
Med et musikomikalsk underholdnings
show.

Æblehaven

.
Bio Kanten
Æblehaven

Øl fest i Bad Bramsted.
Pris: / 54 pers.
1.795 kr.
Foredrag / v Inge Marie Madsen .
”Fortæller uddrag af Den Afrikanske
farm”om Karen Blixen.

Æblehaven

Onsdag d. 30 okt.
Kl. 13.

Æblehaven
Jacob Riis giver kage til kaffen

Onsdag d. 6. nov.
Kl.14.

Bio Kanten

Onsdag d. 13. nov.
Kl 13.

Æblehaven

Onsdag d. 27. nov.
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d. 4. dec.
kl.12.

Æblehaven

Jacob Riis fortæller om rejsen i 2020 til
Krakow.. Afrejse d.26.04 –2.05. 2020
Pris ca. 4.720,00 kr. / 54 pers.

Banko

Julefest .
Mad og underholdning.
Pris: 200 kr.

Medlemskontingent for indeværende kalenderår er 150 kr.
og det gælder uanset hvornår man melder sig ind.
dog kan der købes en adgangsbillet a´50 kr.
til et enkelt foredrag eller rejse. Er man medlem er alle foredrag gratis.
Vi har 8 foredrag og 8 gange bio på et år.
Som medlem af vores klub , og medbringende medlemskort
er der god rabat på de film vi har, så 1 billet koster 55 kr.
Vi ønsker alle en god og rar sommer, og på glædeligt gensyn til efterårssæsonen 2019
Formand Hanne Petersen tlf. 56 71 43 99 Mobil. 22279214 mail: hannefrida@dukamail.dk
hjemmeside : hyk.dk
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Mad Temadage i Maj i Æblehaven
Torsdag d. 9. maj: Der serveres Lam med lækkert tilbehør.
Tilmelding/Betaling senest 3. maj
Onsdag den 15. maj: Køkkenet har en
overraskelse i ærmet og serverer vegetarmad.
Tilmelding og betaling senest den 8. maj
Torsdag den 23. maj går madturen til Asien, hvor der bliver serveret mad fra det indiske køkken.
Tilmelding/ Betaling senest 17. maj.
Pris pr. gang 85 kr. Spis hvad du kan. Incl. kaffe & småkager
Alle dage kl.12.00

Det sker også i maj og i juni
En lokal historiefortæller!
Vi ser filmen, hvor Karen Hansen fra Vindbyholt fortæller.
Dato: Tirsdag, d. 28. maj 2019
Tidspunkt: kl. 13:00—15:30

Pris: 20,- kr.

Vi skal opleve Karen Hansen fra Vindbyholt fortælle om Karen Hansdatter, hendes liv og skæbne i sidste
halvdel af 1800-tallet.
Mange har oplevet Karen Hansen som en blændende fortolker af den lokale bondebefolknings liv og hverdag. Det er der nu mulighed for at gense, idet der på DVD er bevaret flere af Karen Hansens spændende
fortælleaftner.
Historien om Karen Hansdatter er optaget på Køge Museum
Filmen vises i Æblehaven.
Varighed ca. 2,5 time med en lille pause midtvejs.
I pausen kan du købe kaffe i Æblehavens café.
Tilmelding og betaling sker til Æblehavens reception mellem 09:00—12:00
Arrangør: Svenn Erik Kristensen

Vemmetofte—de holdt det hele i gang.
Dato: onsdag, d. 12. juni 2019

Tidspunkt: 13:00— 16:00

Selvkøretur

Vi forbinder alle Vemmetofte med ”Det adelige jomfrukloster”, men hvem sørgede egentlig for, at det hele kunne fungere, så de adelige jomfruer kunne leve et problemfrit liv—oftest luksuspræget i forhold til de
tjenende ånder, der svævede omkring dem.
Du bliver taget med på en gåtur gennem Vemmetofte, og der vil blive fortalt om skolen, gartneren, lugekonerne, tjenerne, bageren m.fl.
Vi besøger også den skønne skovkirkegård.
Det er en forudsætning, at du er rimelig gående.
Turen vil være på ca. 4 km.
Program:13:00: Vi mødes i Æblehaven, hvor vi nærmere
aftaler samkørsel m.m.
Ca. 15:30: Vi tager en kop kaffe ved turens afslutning.
(Medbringes fra Æblehaven)
Du må meget gerne medbringe en stol, ellers må du sidde på græsset.
Pris: 50,- kr. incl. en kop kaffe og et stykke kage.
Tilmelding og betaling: Æblehavens café i tidsrummet 09:00-12:00; Telefon: 5620 3400 senest onsdag,
den 5. juni 2019. Turansvarlig: Svenn Erik Kristensen
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Har du spørgsmål til Faxe Kommunes
nye pårørendevejleder?
Åben vejledning i Æblehaven Fredag den 24. Maj
klokken 10.30-12.30
Faxe Kommune har fået en ny pårørendevejleder, Lotte Rostoft.
Det er hårdt at være pårørende og undersøgelser viser, at alvorlig
og langvarig sygdom ikke alene påvirker den syge, men i høj grad
også den pårørende. Det er derfor vigtigt, at du passer godt på dig selv.
Lotte kan lytte, støtte og vejlede dig, som er pårørende og tilbyder blandt andet
individuelle samtaler med udgangspunkt i dit behov for hjælp, støtte og
vejledning.
Vejledningen kan bl.a. bestå af:
Råd og vejledning om hvordan, du bedst kan mestre din hverdag som pårørende
Støtte til at skabe overblik over kommunens tilbud som fx sundhedstilbud, netværksgrupper, hjemmehjælp, orlov samt muligheder for aflastning
Et pusterum, hvor du kan dele dine tanker og følelsesmæssige udfordringer
Fredag den 24. maj klokken 10.30-12.30 vil Lotte være til stede i Æblehaven til åben vejledning- dvs. du
skal ikke have aftalt tid, men kan blot komme, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Du kan i øvrigt altid kontakte Lotte på telefon 56 20 33 81.

Jytte er stoppet som frivillig instruktør i
Æblehaven.
Jytte har gennem mange, mange, mange år ledet
Æblehavens motions - og bevægelseshold om
onsdagen med kyndig hånd.
Den 27. marts holdt hun afslutning for holdet og
det er både med vemod og stor forståelse, at holdet har modtaget beslutningen.
Jytte fortsætter heldigvis som frivillig i Æblehaven, hvor hun også fremover tager sig af motionsrummet til glæde for dem, som bruger rummet og
forefinder det altid pænt og rent.
Tusind tak til Jytte for det store engagement og de
utrolig mange timer hun har lagt i Æblehaven til
gavn for mange borgere i Faxe.
Jytte vil gerne sige tak til alle deltagere for en vidunderlig tid.
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Valdemarsdag
Den 13. juni 2019
kl. 11.30
Vores årlige ”Kartoffeldag” afholdes i år med
underholdning fra ”Fyrpasserne” der spiller fra
kl. 13.00
Lad os igen få en god dag sammen med dejlig
mad, musik og i godt selskab.
Vores borgmester Ole Vive kommer kl. 11.30
Prisen for dette arrangement er:
Kr. 185,00

Menuen består af:
Stegt flæsk med nye kartofler og persillesauce ad libitum
Kaffe og småkager

Tilmelding og betaling i
Cafe Kernehuset
senest torsdag den 6. juni

1 snaps

”.
ÆBLEHAVEN - NYGADE 5 - FAXE - Tlf. 56 20 34 00
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NYT FRA DAGCENTERGRUPPEN!
Borgerne, som kommer til dagcenter Æblehaven, er aktive og deltager i forskellige holdaktiviteter.

Annette , der er ansat i Æblehaven, for fuld udblæsning
til stolegymnastik.

Pigerne på stranden

Fastelavnsris er ved at blive klar til lodtrækningen.

Edith sidder ved Rødvig havn og nyder det gode
vejr, selv om det var lidt koldt denne dag.

12

Februar kan have ry for at være lidt kedelig, men ikke i Æblehaven!
Vi havde i starten af februar besøg af vores venskabsgruppe fra dagcenter Fanefjord. De
kom med højt humør og deltog i dagens aktivitet ‘stole gymnastik’ Alle fik vi lært nogle
nye øvelser og hørt en masse god musik til.
Dernæst spiste vi i fællesskab Æblehavens gode smørrebrød, mens snakken flød over bordet. En for alle rigtig hyggelig dag! Det skal også fortælles at vi ligeledes besøgte Fanefjord i marts, da vi blev inviteret til erindringsteater, også her havde vi en god dag.
Fastelavn blev det også, og derfor stod kreative sjæle for at lave 2 store flotte fastelavnsris
som blev udloddet i en konkurrence, som
mere end 60 af Æblehavens brugere deltog i. En af de heldige vindere blev Fru
Ellen Ingleby, som ligeledes fejrede sin
90 års fødselsdag d. 26/2. Stort tillykke
med både dagen og
Ellen Ingleby viser sin
det flotte fastegevinst.
lavnsris.

Foråret er så småt begyndt og det betyder bl.a., at vi igen har været ude i det blå. Indtil videre er det blevet til besøg på Stevns fyr, Bøgeskoven og Rødvig havn. I Rødvig nød vi
den smukke natur og en lækker frokost på havnen.

Erna, Bodil og Edith på vej til Kirken i St.
Heddinge.

Afslutningsvis skal der lyde en stor varm
velkomst til de mange nye visiterede borgere, der er startet siden årets begyndelse.
HJERTELIG VELKOMMEN TIL ÆBLEHAVEN.
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De frivillige—en ny og nogle ”gamle”
Velkommen til Kirsten Jensen som frivillig i Æblehaven.
Kirsten kommer til at have to hold. Stoledans, som kører allerede i sommerperioden og et Intuitiv Dans, som
starter til efteråret.

Det er Connie her på billedet, der sørger for at
der kommer blomster i kasserne og at de får
vand hele sommeren igennem.
Det ser allerede fint ud ved indgangen til Æblehaven.
Kasserne er blevet til på træværkstedet.

Der er brug for mange hænder,
når der er aktivitetsafslutning.
De frivillige havde fine t-shirts
på og lytter til Sussie og Leo.
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Spændende kurser og sommeraktiviteter
Stenmaling
Tirsdag den 11. juni fra kl. 10.00 – 15.30
Kom og mal på sten.
Medbring egne materialer: Sten, lak, penne, maling og pensler.
Instruktør: Susanne Hunø
Tilmelding i Æblehaven
Pris: 25. kr.

Medbring din egen musik
Lørdag den 10. august og lørdag den 24.
august begge dage fra kl. 10.30—14.00
Pris 25 kr. pr gang.
Kom med den musik du bedst kan lide at
lytte til, plader, bånd eller cd. Vi hygger os
lidt med musikken danser måske til.
Ved middagstid tænder vi grillen, og så
kan der købes pølser.
Tilmelding i Æblehaven senest fredag den 2. august.

Dobbeltstrik
Kom og vær med til dobbeltstrik i Æblehaven.
Vi strikker onsdag den 8. maj og onsdag den
15. maj begge gange fra kl. 09.30 – 12.00
Instruktør: Bente Nielsen
Tilmelding i Æblehaven.
Pris kr. 25 kr. pr. gang

Broderi med silkesnor
Vi broderer med silkesnor
torsdag den 9. maj og torsdag den 23. maj
fra kl. 12.00 – 15.00
Instruktører: Karen og Eva
Tilmelding i Æblehaven.
Pris: 25 kr. pr. gang
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Dejlige sommeraktiviteter
Kursus i Photofiltre
Start: onsdag den 8. maj Slut: onsdag den
20. juni.
Fra kl. 09.30—11.30. Aktivitetspris er 160
kr.
Vi bruger gratis programmet Photofiltre. Vi
restaurerer gamle billeder, laver collager,
fjerner ting fra billeder, laver kort og meget
mere.
Medbring gerne egen computer.
Tilmelding i Æblehaven.
Instruktør Leif D. Børgesen

Mobil tlf. kursus
Vi ser på hvordan man finder apps. Tager
billeder, sender SMS. Den daglige brug af
tlf.
Tid: 14. august og den 20. august, begge
gange fra kl. 09.30—11.30.
Pris 25 kr. pr gang.
Tilmelding i Æblehaven.
Instruktør: Leif D. Børgesen

Edb/it-cafe.
Edb undervisning erstattes dette efterår
med Edb/it-cafe.
Start: 9.september, i alt 10 gange
Mandag fra kl. 10.00 til 12.00.
vil Æblehavens edb lokale
være åbent for folk med et
eller flere it-problemer.
Medbring gerne din egen Pc.
Der vil være hjælp og rådgivning
i de mest almindelige programmer, plus forefaldende udfordringer og til net-adgang i
almindelighed,
Cafe’en bestyres af Tove Larsen &
Erik Leth.
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Dejlige sommeraktiviteter
Petanque konkurrence over 4 dage.
Afholdes i uge 29. Fra den 15. juli—18.
juli.
Fra kl. 09.30—11. 30.
Mød op og vær med , der vil være præmier til de 3 bedste spillere, når konkurrencen er forbi den 18. juli.
Arrangør: Centerrådet Pris 100 kr. for
alle dage

Dart konkurrence over 4 dage.
Afholdes i uge 30. Fra den 22. juli—25.
juli.
Fra kl. 09.30—11. 30.
Mød op og vær med til at kaste pile, der vil
være præmie til de 3 bedste, når konkurrencen er forbi den 25. juli.
Arrangør: centerrådet. Pris. 100 kr. for alle
dage
Kortspil i Æblehaven
Uge 28. 8. juli—12. juli og uge 33. 12.
aug.—16. aug.
Fra kl. 13.00—15.00 Pris pr. gang 25 kr.
Spiller vi kort i Æblehaven, men ikke
whist og bridge, vi finder andre kortspil
frem. Kom og vær med til et par sjove og
hyggelig timer.
Vi mødes om mandagen, og så finder vi ud
af hvor mange gange vi mødes for at spille
kort i løbet af ugen.
Arrangør Æblehavens centerråd.
Cement kursus
i Æblehaven 16. og 19. juli kl. 10.00.
Prøv kræfter med cementen og se hvad I
kan få ud af det.
Instruktører: Kirsten og Evy
Tilmelding i Æblehaven pris: 75 kr. pr.
gang
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Aktiviteter for sommer og efterår 2019
Kursus i Legacy
Start: onsdag den 11. sept.
Slut: onsdag den 20. nov.

Tegne/malerhold

Fra kl: 12.30—14.30.
Ingen undervisning uge 42.
Aktivitetspris 250 kr.
Vi lærer at indstille Legacy, skrive ind i Legacy og
tilknytte kilder, billeder. I laver rapporter og
slægtstavler m.m.
Medbring egen computer, skriveredskaber og papir
hver gang. Tilmelding i Æblehaven.

Selvstyrende gruppe
Det kræver ingen forudsætninger
at være med til at
tegne og male på dette aktivitetshold.
Startdato tirsdag den 3.september kl. 12.00 –15.30
Slutdato: 3.december

Instruktør: Leif D. Børgesen

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

Slægtsforskning/Slægtshistorie

Gotisk for slægtsforskere

Startdato: Torsdag, d. 12 .september 2019
Slutdato: Torsdag, d. 21 november 2019 (ikke undervisning i uge 42)
Tidspunkt: Torsdag 09.30—11.30
Som en nyhed vil vi prøve at tilbyde et kursus,
hvor indholdet er bestemt af ønsker fra tidligere
deltagere, der har gennemgået både et begynder–
og fortsætterkursus.
På kurset vil følgende emner blive taget op:

Daisy (Rigsarkivets søgeprogram)

Borgerlig vielse

Skilsmisse

Udvandring med hovedvægten på USA

Aner i Sverige og Norge

Ejendomshistorie
Hovedvægten vil ved alle emner blive lagt på,
hvordan du finder relevante arkivalier med det sigte at finde oplysninger om dine aner.
Andre emner vil kunne tages op efter deltagernes
ønske.
Deltagerpris er: 260,- kr.
Medbring et ringbind (A-4) og en notesbog hver
gang.
Instruktør: Svenn Erik Kristensen
Tilmelding: Henvendelse til Æblehavens reception
i tidsrummet 09:00—12:00 / 56 20 34 00.
Der er max. 8 deltagere på holdet.
Der er få ledige pladser. Der oprettes venteliste!

Startdato: 11. sept.—Slutdato: 20. nov.
Ikke undervisning i uge 42.
Tidspunkt: Onsdage 09.30 -11.30.
Aktivitetspris for dette kursus er 250,- kr.
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: Gerne egen computer. Notesbog, skriveredskaber og evt. ringbind.
Instruktør: Leif D. Børgesen.

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

SLÆGTSFORSKNING /
SLÆGTSHISTORIE– sådan kom-

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

mer du i gang.

Startdato: Torsdag, d. 12. september 2019
Slutdato: Torsdag, d. 21. november 2019 (ikke undervisning i uge 42)
Tidspunkt: Torsdag 12.30 – 14.30
Der vil i alt være 10 undervisningsgange af 2 timer
For 16. gang vil vi gerne tilbyde et begynderkursus
i slægtsforskning / slægtshistorie.

Floorball
Floorball er for både kvinder og mænd!
Prøv det! Husk første gang er gratis!

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.

Startdato: Tirsdag den 3. september 2019
Slutdato: Tirsdag den 28. april 2020
Tidspunkt: 13.30-15.00
Floorball vil blive spillet 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.

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

Strikke—og
hæklesamvær
Strikke
og hæklesamvær
Karen Henriksen er fortsat tovholder på dette
hold som fortsætter til efteråret, hvor der kan strikkes og hækles, samt alt hvad man finder på. Det er
hyggeligt samvær hver tirsdag i de ulige uger i
tidsrummet 9.30– 11.30.
Hvis du vil være med, kan du skrive dig på listen i
receptionen.
Opstart tirsdag den 10. september 2019
Slutdato: 3. december 2019

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 tidssluger: slægtsforskning.
TILMELDING: Henvendelse til Æblehavens
reception i tidsrummet 09:00 – 12:00.
Telefon: 56 20 34 00
Der kan max. være 8 deltagere på holdet.
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Kreative hænder

Knipling

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 den 12. august 2019
Slut: 16. december 2019

Tirsdag kl. 09.00 – 11.30
Opstart: 3. september 2019
Slutdao: 3. december 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.

Torsdag kl. 09.30 - 12.00
Opstart den 29. august 2019
Slut: 12. december
Tovholdere Karen, Kaja & Inge

Aktivitetsprisen for knipling er 160 kr.

Papirklip

Deltagelse for kreative hænder er 160 kr. pr. hold

Torsdag kl. 09.30 – 12.00
Slut : 4. juli
Opstart igen: 15. august
Slut: 19. december
Opstart igen: 9. januar 2020

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.

Trædrejning
Mandag kl. 09.00 – 12.00
Opstart: 2. september 2019 Slut: 09. december 2019
Onsdag kl. 9.00 -12.00
Opstart : 4. september 2019 Slut: 11. december 2019
Torsdag kl. 9.00 -12.00
Opstart: 4. september 2019 slut: 10. december 2019
Fredag kl. 9.00 - 12,00
Opstart 6. september 2019 Slut: 11. december 2019
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.

Keramik
Vi kører hele året igennem.
Fredage kl. 9.00 – 14.30

Dan Henriksen er frivillig-instruktør

Aktivitetsprisen er 160-kr.

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

Æblehavens bogcafe
Mandag kl. 12.30 til kl. 14.30 i lige
uger
Opstart: 2. september 2019
Slut: 9. december 2019

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

Vi mødes om en fælles læseoplevelse.
Der tales om indhold, og om hvordan
vi oplever emner og forfatter.
Lisbeth Vallø er frivillig- instruktør,
Aktivitetsprisen for bogcafé er 100 kr.
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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 : 9. september 2019
Slut 25. november 2019
Torsdag kl. 10.00 - 11.30
Opstart: 12. september 2019
Slut: 28. november 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

Stoledans

Udendørs cykling

Kom og vær med til en intuitiv bevægelse, hvor vi
sidder på stole og følger musikkens rytmer, samt
anvender et tørklæde til at give en mere fri bevægelse.
Vi afslutter med afspænding.
Max 10 deltager
Start: 15. maj kl.9.00 –10.00 ( 6 mødegange)

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 socialt samvær og motion er i højsædet. (husk cykelhjelm).

Start: Onsdag den 4. september 2019
Slut: 11. december 2019
Frivilliginstruktør er Kirsten Jensen

Erik Rysgaard og Connie Børgesen
Aktivitetsprisen for udendørs cykling er 50 kr.

Engelsk
Engelsk

Endags- cykelture koster 25-kr. En gratis prøvetur kan også tilbydes.

Mandag kl. 10.15.til 12.00
Opstartsdato 19.august 2019
Der læses historier på engelsk, og der lægges
stor vægt på samtaler. Lidt skriftligt grammatik.
Deltagerne må gerne tage deres
egen bærbare pc’er ,tablets eller i-Pads med.
Internettet vrimler med gode historier og opgaver.
Charlotte Rosendahl er
frivillig-instruktør,
Aktivitetsprisen for engelsk er 160,- kr.
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Billard

Bordtennis

Mandage 10.00—12.00
Torsdage kl.10.00-12.00 er optaget
Torsdage kl. 12.15- 14,15

Tirsdage kl.9.30 –11.30
Opstart 10. september
Slutdato 26. november

Slut uge 22 2019 på forårsholdet
Aktivitetsprisen er 160 kr.

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.

Opstart på efteråret: 1. uge i september
2019
Tilmelding i receptionen

Leif Børgesen, Centerrådsformand.
Aktivitetsprisen er 160 kr.

Sanghold

Frimærker

Mandag kl. 13.30– 14.30
Opstart: 7. januar 2019
Slutdato : 17 juni 2019
Jørgen Jørgensen er frivillig- instruktør
Svend Aage Jakobsen er frivillig pianist.
Aktivitetsprisen for sanghold er 160,- kr.
Vi begynder dagens program med en morgensang, og derefter årstidens sange, lidt
viser, og slutter med en aftensang.
Mandag kl. 13.30—14.30
Start 2. september 2019
Slutdato: 16. december 2019

Vi taler om frimærker og hvad der foregår i
de lande vi ser frimærker fra.
Du kan også få vurderet dine frimærker og
hygge over en kop kaffe sammen med andre frimærke interesserede.
Hver torsdag kl. 13.00—15.00.
Vi kører hele året
Tovholder er Flemming Pedersen
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Madlavning
Torsdage kl. 09.30 – 13.00
Opstart: 19. september 2019
Slut: 21. november 2019
Holdet mødes, for under
hyggelige former, at lave
god og lækker mad.
Poul Erik Holm er frivillig-instruktør, som får Æblehaven til at dufte af dejlig mad .
Aktivitetsprisen for madlavning er 160 kr.

Nisseholdet

Petanque

Tirsdage kl. 09.30 – 14.30
Opstart 2. september 2019
Slutdato 26. november 2019

Tirsdag & Torsdag
kl. 10.00 - 12.00
Udendørs i alt slags vejr
hele året!

Vi laver alle afskygninger af nisser. Det
kræver ingen forudgående forudsætninger, så alle er velkommen.
Nisseholdet er et selvkørende hold.

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 er 160,- kr. pr.½ år.

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

Vi har plads til dig på holdet
Mandag kl. 13.30 til 15.30
Opstart 5. august 2019

Pergamano
Slutdato d. 25. maj 2020

Porcelænsmaling

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.
Det er en selvstyrende gruppe.
Der er selvfølgelig mulighed
for at få hjælp, hvis der er behov
for det.
Vi mødes fra onsdag den 8. maj i de lige uger indtil
4. september 2019
Derefter mødes vi igen hver uge.

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

Tilmelding i receptionen.

Onsdage kl. 09.00 – 14.00
Selvstyrende gruppe
Aktivitetsprisen for porcelænsmaling
er 210, - kr.
Tilmelding i receptionen.
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Tæppecurling

Stolegymnastik

Mandag kl. 10.00 til 11.30
Opstart 2. september 2019
Slut:
16. december 2019

Torsdag kl. 10.30 – 11.00
Hele året undtagen
Uge 21 & Uge 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.

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.

Aktivitetsprisen for stolegymnastik er 160 kr. for
ovenstående

Gymnastik / Afspænding

Stenslibning

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

Hold 1 Tirsdage kl. 9.00 til 12.00
Hold 2 Tirsdage kl 12.30 til 15.30
Opstart: 17. september 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 frivilliginstruktør, 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.

Stolegymnastik

Intuitiv Dans

Mandag kl. 10.30 – 11.30

Fredage kl. 10.30 –11.30

Kører hele året

Kom og vær med til en afslappet
form for bevægelse/dans,
hvor vi lader os føre af musikken,
samt anvender et tørklæde for at bidrage
til en friere bevægelse. Max 15 deltagere

Sang, musik, øvelser
og hyggeligt samvær.
Ruth Christensen er
frivillig- instruktør.
Aktivitetsprisen for
stolegymnastik er
160,- kr.

Kirsten Jensen er frivillig—instruktør på dette hold.
Opstart 13. september 2019
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Benyt vores motionsrum: Halv sæson : 160,- kr

Åbent hus
Lørdag den 17. august fra kl. 10.00—14.00
Kom og se de forskellige aktiviteter Æblehaven kan tilbyde
Blandt andet: EDB, slægtsforskning, gotisk, trædrejning,
stenslibning, patchwork tegne/maling, keramik, porcelænsmaling, tæppecurling, dart,
billard, bordtennis, forskellige motionshold, sang, papirklip, pergamano, og meget
mere.
Hvis vejret tillader det, griller vi en pølse som kan købes, ellers er der sandwich som
kan købes, der kan også købes kaffe og kage.

Kom og få et par hyggelige timer i Æblehaven. Få en snak med vores frivillige, om der er noget for dig.

Her er der endnu en dejlig aktivitet, som
løber af stablen i august.

Gamle Lege
Torsdag den 8. august kom i Æblehaven
Til en aktivitetsdag, hvor vi skal lege gamle lege og have det sjovt sammen. Alle kan
deltage. Vi starter grillen, hvor man kan
købe pølser.
Tilmelding i Æblehaven senest den 5. august
Aktivitetspris 25 kr.
Tovholder Leif D. Børgesen/Centerrådet
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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

Kunne du tænke dit at være frivillig i Æblehaven?
Som instruktør,foredragsholder,
eller ved at hjælpe ved arrangementer mv.?
Så kontakt formand for Centerrådet Leif Børgesen eller centerleder Renate Gregersen. Kom
forbi Æblehaven eller send en mail til aeblehaven@aeble– haven.dk

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 31.august 2019

Navn: ___________________________________
Adresse:___________________________________________________
Telefon: ________________________
Løsningord:

afleveres i løsningskassen

Kryds nr. 8
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