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Julebazar i Æblehaven
Lørdag den 30.november
Kl-10.00 –15.00
Flotte gaver og søde sager
dekorationer fra grønne haver
og meget mere til dine kære
du fra Æblehaven hjem kan bære

Café Kernehuset

Få månedens menuplan i
Æblehaven eller se den på
hjemmesiden.

Der serveres varm mad
mandag—fredag
kl.11.30—12.30
Cafeen byder på kage og
brød og dejligt smørrebrød.
Du kan bare komme ind
eller bestille i forvejen.

Køkkenet og Café Kernehuset: 56 20 34 10
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De flotte papmache fugle på Æbleskuddets forside er blevet til i Æblehavens
dagcenter som et sommerprojekt.
Selv om det alle sammen er fugle, så er de slet ikke ens. De er udtryk for kunstnernes forskellige personligheder, de tanker og følelser der er blevet lagt i skaberprocessen.
Fuglene er et fint symbol for at alle dem som kommer i Æblehaven. Alle er forskellige, har deres egen historie og skæbne.
Og alligevel er vi alle sammen mennesker, der har lyst til at dele vores tid med
hinanden.
Hvordan kan man gøre det på en god måde? Det er gennem fælles oplevelser og
aktiviteter.
Der blev grinet og diskuteret mens fuglene fik luft under vingerne. Deltagerne
delte ros ud og gav gode råd til hinanden. Dem kunne man tage eller lade være
med at følge. For i sidste ende er det ens egen fugl man skal skabe lige som så
meget andet i livet.
Selskabelighed under den kreative proces medvirker til, at det hele føles lidt lettere.
Derfor er det også skønt, at rigtig mange vil tage del i nogle aktiviteter der tilbydes til efterår. På holdene er der gang i både det kreative og det gode sociale
samvær.
Jeg håber, at mange deltager hvert år i de skønne fester ,der arrangeres. Her er
der plads til alle og sammen med andre ser livet lysere ud.
Rigtig godt efterår og vi ses i Æblehaven.
Med venlig hilsen
Renate Gregersen
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Nyt fra dagcentergruppen
Sikken en dejlig sommer vi har haft her i Æblehaven
Den har budt på mange dejlige oplevelser.
En af de helt store, var da vi i maj måned deltog i Vordingborgs ældre festival. En vidunderlig dag med masser af god musik, fællessang og mulighed
for og indtage dansegulvet, og det gjorde vi!
Ligeledes fik vi både dejlig mad, samt is i solen udenfor.
En helt igennem dejlig dag, der medvirkede til mange grin og godt humør.

Da det gode vejr fortsatte, så vi muligheden for
og nyde morgenkaffen
oppe på Faxe vandrehjem, hvor vi nød den
flotte nye udkigspost.

Vi har også hele sommeren benyttet vores skønne terrasse en hel del. Der er
både blevet spist, sunget, spillet spil og lavet kreative sysler udendørs. Selv
stolegymnastikken har vi haft rykket udendørs og med stor succes!
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Et af vores større projekter denne sommer har været og kreere finurlige
fugle. Dette projekt har været spændende, og det har været en stor fornøjelse og se hvor forskelligt de mange ideer til fuglene er endt med og se
ud.
Hver borger har selv bestemt både, form, farve og udtryk. Det er der kommet en hel særlig flok fugle ud af.

Vi afslutter projektet med en udstilling fredag d.13 sep. Kl.10-12 hvor man
er meget velkommen til og deltage, og se dem på tæt hold, samt få en
snak med de forskellige `kunstnere` om tanken bag og selve processen.
Æblehaven trakterer med et lille glas og lidt sødt. VEL MØDT!
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Hygge og kulturklubben
Efterår 2019
Onsdag d. 4.sep.
Kl. 13

Onsdag d. 11. sep.
Kl. 14.

Æblehaven

Bio Kanten

Onsdag d. 18. sep.
Kl. 13.

Onsdag d. 25 sep.
Kl.14.
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
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.

Fredag den 15.november 2019
I samarbejde med Faxe Pensionistforening, Hygge og kulturklubben, Centerrådet og Ældresagen bliver der en stor fest for medlemmer. KL. 11.30. er der fællesspisning med en Schnitzel og
en genstand til.
Tureby Banden indleder den musikalske underholdning, og i pausen serveres der kaffe. Jens
Peter Hansens wienerorkester spiller velkendte valsemelodier og andre populære toner der afsluttes med Dance Royal opvisning. Pris:kun 200 kr. Tilmelding efter først til mølle princippet
fra 18 sep. og senest 11 oktober. 2019..
Et lille kig ind i 2020. Her starter vi Onsdag d. 8 januar med Anders Bircow .Et musikalsk foredrag. Hele vores forårsprogram kommer i næste udgave af Æbleskuddet.

Formand Hanne Petersen tlf. 56 71 43 99 Mobil. 22279214 mail: hannefrida@dukamail.dk
hjemmeside : hyk.dk
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Æblehavens frivillige stillede op
til Crazy Night i år.
Der blev en del æbler foræret til interesserede besøgende, som vil høre
om alt hvad Æblehaven kan tilbyde kommunens borgere.
Æblehavens kursister havde stillet nogle af de pæne ting, de har fremstillet til rådighed for at vise ,hvad der kan arbejdes med i Æblehaven.
Der var også flere frivillige forbi teltet i løbet af aftenen, som på skønneste vis fremhævede, at det sociale samvær betyder rigtig meget og
at man hjælper og støtter hinanden.
Ung eller gammel—alle fik informationer og en god snak. På billedet
er det Bodil Bruun, som tager sig tid til at tale med en interesseret pige. Der går dog nogle år før hun kommer i målgruppen. 

9

Æblehaven inviterer til Oktoberfest
Torsdag den 31.oktober kl. 11.30 –15.00
Stor tysk pølsebuffet
Sang og musik
Underholdning med Stine og Martin
Alt dette for 185 kr. pr. person
Der kan købes frisk tappet fadøl
Tilmelding/ betaling senest den 18.oktober i Cafeen.
Der er lagt op til fest og farver !!!!! Zum Wohl !

Stor Wiener Gallafest fredag den
15.november kl. 11.30—15.45
I sammenarbejde med Hygge—og kulturklubben, Ældre Sagen og Fakse
Pensionist Forening arrangerer Æblehaven en fantastisk fest.
Kl.11.30 er der fællesspisning, hvor der serveres schnitzel med tilbehør og
en genstand af eget valg.
Tureby Banden indleder den musikalske underholdning og i pausen bydes
på kaffe/ småkager. Der serveres også Boblevand og Kransekager.
Jens Peter Hansens Wienerorkester spiller velkendte valse og andre populære melodier . Festen afsluttes med en skøn Dance Royal opvisning .
Tilmelding og betaling: 200kr i Cafeen
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Mortensaften hygge den 11. november
Praktiske oplysninger følger senere, men hyggeligt bliver det.
Hold øje med hjemmesiden eller/og opslag i Æblehaven, hvor vi
lægger nærmer oplysninger op.
Torsdag den 10. oktober
underholder Niels og Leif på harmonikaer.
Kom og bliv godt underholdt i Æblehaven
fra kl. 13.00 – 15.00
Kaffe og kage kan købes
Tilmelding i Æblehaven senest mandag den 7. oktober.
Syng med
Torsdag den 3. oktober, torsdag den 7. november og torsdag den
5. december fra kl. 13.00 – 15.00
Spiller Leif og Leif melodier til at synge med på.
Pris kaffe og kage iberegnet 35 kr. pr. gang
Tilmelding senest mandagen før

Blandt fattigfolk
og Gårdmænd
Et foredrag om en
slægt fra 1500 tallet
til nu.

Benyt vores motionsrum for 160 kr. pr
halvt år.
Hestehavegård
Stokkemarke
Lolland

Leif Dines Børgesen fortæller om sin slægt på godt

og ondt. Her er gårdmænd i massevis, fattigfolk,
Stokkemand , udvandrer til Amerika.
Hør om Steen Steensen Blichers novelle ”Den
svenske Major” som handler om min slægt. Små
anekdoter om skole livet. Og meget mere.
Foredraget holdes 2 gange en hverdag og en lørdag, så alle har en mulighed for at høre det.
1. gang tirsdag den 8. oktober kl. 13.00—15.00
tilmelding senest den 2. oktober.
2. gang lørdag den 9. november kl. 13.00—15.00
tilmelding senest den 4. november.
Pris for foredraget med kaffe og kage: 35.00 kr.
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Kom når du har lyst, alene eller med
en makker, måske med flere venner.

Aktiviteter for efterår 2019
Kursus i Legacy

Tegne/malerhold

Hvornår: Onsdag den 11. sept. Kl.12.30—14.30
til onsdag den 20. nov.
Ingen undervisning uge 42.

Hvornår: Tirsdage med start den 3.september
kl. 12.00 –15.30 til den tirsdag den 3.december
Hvem: Selvstyrende gruppe

Hvem: Instruktør: Leif D. Børgesen

Pris: 160 kr.

Pris: 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.

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

.

Slægtsforskning/Slægtshistorie

Gotisk for slægtsforskere
Hvornår: Onsdage med start den 11.september
kl.9.30—11.30 til onsdag den 20.november. ( ikke i
uge 42)

Hvornår: Torsdage Start den 12 .september 2019
09.30—11.30 til 21. november 2019
(ikke i uge 42)

Hvem: Leif D. Børgesen

Hvem: Instruktør: Svenn Erik Kristensen

Pris: 250 kr.

Pris: 260 kr.

Vi ser på forskellige måder at skrive gotisk på, forskellige alfabeter tiden gennem tiderne.

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.
Medbring et ringbind (A-4) og en notesbog hver gang.

Vi skal prøve at skrive og læse gotisk for når man
kommer længere tilbage i de forskellige arkivalier, er
de på gotisk. Det skal vi hjælpe hinanden med at tyde
Så velkommen til et kursus der udfordrer hjernen.

Glad motion /bevægelse
Hvornår: Onsdage med start den 11. september
kl. 9.00 –10.00
Hvem: Mirja Nielsen er ny frivillig—instruktør og har
erfaring som instruktør med sig fra Viking
roklubben.

Der er max. 8 deltagere på holdet.

Pris: 160 kr.
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
Betal kontant eller pr. mobilepay

Motion til musik så hele kroppen
bliver rørt.

Receptionen har tlf. nr. 56 20 34 00
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SLÆGTSFORSKNING /
SLÆGTSHISTORIE– sådan kommer

IT café

du i gang.

Hvornår: 10 mandage med start den 9. september
kl.10.00-12.00

Hvornår: Torsdage 12.30 – 14.30 med start d. 12.
september 2019 til torsdag, d. 21. november
2019 (ikke undervisning i uge 42)

Hvem: Tove Larsen og Erik Leth bestyrer cafeen.
Pris: 25 kr. / gang

Hvem: Karen Margrethe og Svenn Erik Kristensen.

Edb undervisningen bliver dette efterår erstattet af vores Edb/ It café
Cafeen er åben for dig der har IT –problemer.
Medbring gerne din egen PC Vi yder hjælp og rådgivning i de mest almindelige programmer, forefaldende
udfordringer og til net– adgang i almindelighed.

Pris: 260 kr. Medbring et ringbind (A-4) og en notesbog hver gang. Max 8 deltagere
For 16. 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.

Floorball
Hvornår: Tirsdage kl. 13.30-15.00 med start den 3. september til tirsdag den 28. april 2020

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.

Hvem: Frivilliginstruktør Erik Leth
Pris: 160 kr.
Floorball er for både kvinder og mænd!
Vi spiller i Æblehavens sideskud som ikke har rigtige
mål og derfor er reglerne tilpasset de nuværende faciliteter
Prøv det! Husk første gang er gratis!

Nisseholdene

Strikke—og
hæklesamvær
Strikke
og hæklesamvær

Hvornår: Tirsdage med start den 2.september
kl. 09.30 – 14.30 til tirsdag den 26.november

Hvornår: Tirsdage kl. 9.30—11.30 med start den
10. september til tirsdag den 3. december 2019.

Hvem: Nisseholdet er et selvkørende hold.

Hvem : Tovholder Karen Henriksen

Pris: 0 kr.

Pris: 160 kr

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

Her strikkes og hækles, samt sysles med alt hvad
man finder på. Det er hyggeligt samvær vi lægger
vægt på.
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Knipling

Kreative hænder
Hvornår: Torsdage med start den 29.august kl. 09.30 12.00 til den 12. december

Hvornår: Tirsdage med start den 3.september
kl. 09.00 – 11.30 til tirsdag den 3. december 2019

Hvem: Tovholdere Karen, Kaja & Inge

Hvem: Selvstyrende gruppe, hvor vi hjælper hinanden

Pris: 160 kr.

Pris: 160 kr.

Vi arbejder primært med patchwork, men vil du hellere strikke, hækle, så er du også velkommen
Vi hjælper hinanden så godt vi kan ….

Der har igennem mange sæsoner været tradition for
særdeles flotte ting fra dette hold.
Kun lidt øvede deltagere.

Æblehavens bogcafe

Papirklip

Hvornår: Mandage med start den 2. september
kl. 12.30 til kl. 14.30 i lige uger til mandag den
9.december

Hvornår: Torsdage med start 15.august kl. 09.30 –
12.00 til torsdag den 19. december
Hvem: Rita Sørensen er frivillig instruktør

Hvem: Lisbeth Vallø er frivillig instruktør,

Pris: 160 kr.

Pris: 100 kr.

Vi hygger os med mange forskellige slags papirklip. Skabeloner har vi også, hvis der er behov for
det. Alle kan være med! .

Vi mødes om en fælles læseoplevelse.
Der tales om indhold, og om hvordan
vi oplever emner og forfatter.

Keramik

Trædrejning
Hvornår: Mandage med start den 2. september
kl. 09.00 – 12.00 til den 9. december 2019

Hvornår: Fredage kl. 9.00 – 14.30 hele året igennem.
Hvem: Inger Bregendahl er tovholder

Onsdage med start 4. september
kl. 9.00 -12.00 til den 11. december 2019

Pris: 210 kr.

Torsdage med start den 5. september
kl. 9.00 -12.00 til den 12. december 2019

Max. 12 personer

Fredage med start den 6. september
kl. 9.00 - 12,00 til den 13. december 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

Hvem :Dan Henriksen er frivillig instruktør
Pris: 160 kr. pr. hold
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.
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Billard

Bordtennis

Hvornår: Mandage med start den 2.september
kl.10.00 – 12.00
Torsdage med start den 5. september
kl. 12.15- 14,15

Hvornår: Tirsdage med start den 10. september
kl.9.30 –11.30 til tirsdag den 26. november
Hvem:

Leif D. Børgesen er frivillig instruktør

Hvem:

Ingen tovholder

Pris:

160 kr.

Pris:

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.

Bare kom og prøv det—du kan melde dig på i
receptionen

Alle kan deltage, vi spiller på det niveau du kan.

Frimærker

Sanghold
Hvornår : Mandage med start den 2. september kl.
13.30– 14.30 til mandag den 16. december 2019

Hvornår: Torsdag kl. 13.00—15.00 hele året
Hvem: Tovholder er Flemming Pedersen

Hvem: Jørgen Jørgensen er frivillig instruktør
Svend Aage Jakobsen er frivillig pianist.

Pris: 160 kr.

Pris: 160,- kr.

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.

Vi begynder dagens program med en morgensang, og
derefter årstidens sange, lidt viser, og slutter med en
aftensang.

Engelsk

Wii bowlingturnering

Hvornår: Mandage med start den 19.august
kl. 10.15.til 12.00

Hvornår: Hold 1: Mandage med start den 9.september
til den 25. november 2019
kl. 10.30 - 11.30
Hold 2 kl. 13.25 - 14.45

Hvem: Charlotte Rosendahl er frivillig instruktør
Pris: 160 kr.

Torsdage med start den 12.september
til den 28. november
kl. 10.00 - 11.30
Hvem: Frivillig instruktør Kurt Sangild tlf.56 71 57 54

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.

Pris: 160 kr.

Internettet vrimler med gode historier og opgaver.

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.
Er du ny henvend dig til Kurt Sangild
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Petanque

Madlavning
Hvornår: Torsdage med start den19. september
kl. 09.30 –13.00 til torsdag d. 21. november

Hvornår:Tirsdage & Torsdage kl. 10.00 - 12.00
Hele året udendørs i alt slags vejr

Hvem: Poul Erik Holm er frivillig-instruktør

Hvem: Edith Birgit Ilsøe Holmgård, i dagligdagen
kaldt Gitte, er frivillig-instruktør.

Pris: 160 kr. Desuden betales der cirka 60,- kr. pr.
gang for madindkøb.

Pris: 160 kr. pr. halvt år

Holdet mødes, for under hyggelige former, at lave god
og lækker mad,
som får Æblehaven til at dufte af dejlig
mad.

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!

Stoledans

Pergamano

Hvornår: Tirsdage med start den 17. september
kl.10.30-11.30 til tirsdag den 10. december

Hvornår: Mandage med start den 5.august til mandag
den 25.maj 2020

Hvem:

Hvem: Eli Rasmussen er frivillig instruktør

Frivilliginstruktør er Kirsten Jensen

Pris: 160 kr

Pris: 160 kr.

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.

Vi arbejder med mønstre og skabeloner, således at det
færdige resultat fremtræder professionelt

Max. 10 deltager

Udendørs cykling

Porcelænsmaling

Hvornår: Onsdage kl. 09.30 lille tur hjemme igen
kl. 12.00,
lang tur , hjemme igen kl. 15.00

Hvornår: Onsdag den 8. maj i de lige uger indtil
4. september 2019. Derefter mødes vi igen
hver uge.

Slutdato 25. september 2019
Hvem: Erik Rysgaard og Connie Børgesen

Hvem: Selvstyrende gruppe

Pris: 210 kr.

Pris: 50 kr.
Endags- cykelture koster 25-kr. En gratis prøvetur
kan også tilbydes.

Deltagerne maler det, de har lyst til. Der er selvfølgelig
mulighed for at få hjælp, hvis du har behov for det.

Cykelture ud i naturen, hvor socialt samvær og motion
er i højsædet. (husk cykelhjelm).
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Tæppecurling

Stolegymnastik
Hvornår: Torsdage hele året ,undtagen uge 21 & uge 26
kl. 10.30 – 11.00

Hvornår: Mandage med start den 2. september
kl. 10.00 til 11.30 til mandag den 16. decem
ber 2019

Hvem: Jørgen Jørgensen er frivillig- instruktør.

Hvem: Leif Børgesen er frivillig- instruktør.

Pris: 160 kr

Pris: 160 kr.

Vi begynder dagens program med at synge fra Ældresangbogen derefter øvelser af redskaber af ”China Ball”
og ”ringe”, til slut en sang.

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.

Gymnastik / Afspænding

Stenslibning
Hvornår: Hold 1 Tirsdage med start den 17.september
kl. 9.00 til 12.00
Hold 2 Tirsdage med start den 17.september
kl 12.30 til 15.30

Hvornår: Onsdage kl.10.15 –11.30
Hvem: Gymnastik/afspændings pædagog Janne
Christoffersen

Hvem: Karl-Jørgen Ovesen er frivillig-instruktør
Pris :160 kr.

Pris; 160 kr. Oplev glæden ved at bevæge dig.

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 kan hjælpe til med at få
bl.a. strandsten til at blive til fantastiske smykkesten.

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

Intuitiv Dans

Stolegymnatik

Hvornår: Fredage med start den 13.september
kl. 10.30 –11.30

Hvornår: Mandage hele året kl. 10.30 – 11.30
Hvem: Ruth Christensen er frivillig- instruktør

Hvem: Kirsten Jensen er frivillig—instruktør

Pris: 160 kr.

Pris: 160 kr.

Sang, musik, øvelser og hyggeligt samvær.

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
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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 dig 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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Bliv gladere i hverdagen
Meld dig til et aktivitetshold

Nyt Nyt Nyt

Æblehavens egen Ouiz

Hvilket år blev Æblehaven etableret?
A

1986

B

1981

C

1994

Hvem kan komme i Æblehaven?
A

Alle ældre mennesker, der bor op til 50 km fra Æblehaven

B

Alle i alle aldre, der har fået lov af Faxe Kommune

C

Alle ældre og handicappede i Faxe Kommune

Hvornår afholder Æblehaven julemarkedet i år?
A

Fredag den 29.november

B

Lørdag den 30.november

C

Søndag den 1.december

Hvem spiller til Wiener Gallafesten den 15.november?
A

Jens Werner og Vild med dans Orkester

B

Jens Peter Hansens Wiener Orkester og Tureby Banden

C

Magnus Heunickes Wiener Band og Tureby Banden

Navn:

For at kunne deltage i lodtrækningen om gevinsten, som er
Dagens ret for 2 i Café Kernehuset

skal de rigtige svar være afleveret i løsningskassen senest 30.november 2019
Navnet på vinderen kommer til at hænge på opslagstavlen i Æblehaven
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