Æbleskuddet
Januar –April 2020
Gratis blad

Aktivitetshus for ældre
Æblehaven, Nygade 5
4640 Faxe
www.aeble-haven.dk

Telefon: 56 20 34 00

Opslagstavlen
Receptionen har åben i
hverdagene mellem
9.00 og 11.30

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

Lukkedage:
Jul: 23.december -1.januar
Påske: 9.-13. april
Storebededag: 8.maj
Kristi Himmelfartsdag: 21.-22.maj

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

Æbleskuddet vil endvidere forefindes
følgende steder:
Faxe:
På Faxe Apotek.
På biblioteket i Faxe,
Lægehuset på Rønnedevej.
Meny Torvegade
Rønnede: Meny
Dalby: I Brugsen.
Karise: Super Brugsen
Haslev: På biblioteket, og i SuperBrugsen
Faxe Ladeplads : Super Brugsen og
Jernbanekiosken Postvej 3, 4654 Faxe
Ladeplads
Endvidere kan man få tilsendt
Æbleskuddet mod betaling af portoen.

Pensionistforeningen:

Formand: Bodil Jensen
tlf. 26 60 58 81
Kasserer: Jørgen Kristensen
tlf. 22 43 55 95

Hygge og kulturklubben:
Formand: Hanne Petersen
Tlf: 56 71 43 99 / 22 27 92 14
mail : hannefrida@dukamail.dk

Vindere af Æblehavens
Quiz er:
Bodil Hansen, Torvegade

På forsiden: Erna Johansen, visiteret borger i dagcenteret,
Anniqa, social– og sundhedsassistent, medarbejder i Æblehavens dagcenter

Redaktion: Renate Gregersen og Leif Børgesen Korrektur: Sonja Børgesen,
Tryk : Æblehaven
Udgiver: Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe
Hjemmeside: www.aeble-haven.dk
Vi er på facebook
Mobilepay i Cafeen og receptionen
Æbleskuddet udkommer 3 gang årligt: Januar—April, Maj– August og September –December
Sidste frist for indlevering af indlæg: 1. april 2020 på mail til: rgreg@faxekommune.dk
Næste blad udkommer den 1. maj 2020
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Bliv frivillig i Æblehaven
Kan 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

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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Snart er det jul, og selv om det er en tid, hvor der tænkes på kærlighed og samvær, frygter
nogle denne tid.
Ligesom de frygter weekender og andre helligdage, som påske og pinse.
Det er, fordi ensomheden føles nærværende i en særlig grad på sådanne dage. Vi bliver ældre og flere mister deres partner i livet, børnene bor langt væk og har travlt med at leve deres
eget liv.
Selv om familien er god til at besøge og invitere, så er der mange timer i døgnet tilbage,
hvor man er alene.
Derfor bliver jeg rigtig glad for, at der findes et sted som Æblehaven, hvor man møder andre, kan aftale at spise sammen og få sig en god snak.
At kunne dyrke sin hobby er en bonus oven i det sociale samvær der opstår over en fælles
interesse.
Æblehaven er godt nok lukket de dage, hvor følelsen af at være alene trænger sig særlig på.
Derfor håber jeg, at de gode bekendtskaber og venskaber der opstår også kommer til at leve
udenfor Æblehaven.
Måske er der en, der griber telefonen og inviterer til en kop kaffe og æbleskiver hos sig selv.
Eller aftaler at komme til en koncert eller et foredrag. Der er mange muligheder, som ikke
kræver store forberedelser. Det kan bare være en lille gåtur i selskab med en anden.
Faxe kommune har sat ensomheden på sin dagsorden og der kommer sikkert flere initiativer,
der understøtter at man føler sig mindre ensom.
Der, hvor det første skridt kan tages er hos en selv, hvis man har mulighed og overskud til at
invitere dem, der ikke har det.
Siden jeg begyndte i Æblehaven, har jeg hørt flere fortællinger om, hvordan man tager hånd
om syge venner og bekendte, hjælper nogle der ikke magter alt det, der er blevet digitalt og
meget mere.
Det er smukke fortællinger, der viser hvor meget omsorg, der er rundt omkring hos borgerne,
der kommer i Æblehaven.
Og det er jo helt i Julens ånd.
Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
Renate Gregersen
Centerleder
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Aktivitetsafslutning
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Faxe Pensionistforenings
Banko i Æblehaven
Fredag ,den 3. 17. og 31. januar
Fredag ,den 14. og 28. februar
Fredag, den 13. og 27. marts
Fredag, den 24. april
Fredag, den 19.juni
Husk Pensionistforeningens fødselsdag
den 14.januar kl 12.00 med spisning og
underholdning.

Med venlig hilsen
bestyrelsen.

Formand: Bodil Jensen tlf.
56 71 46 74

Tilmelding senest den 9.januar til Bodil
tlf: 26605881 eller Jørgen tlf: 22435595

Aktivitetsafslutning for alle hold
den 3. april 2020
Kl.11.30
Programmet
følger

7

Hygge og kulturklubben
Efterår 2019

hjemmeside :
hyk.dk

Onsdag d. 8 jan
Kl. 13.

Æblehaven

Onsdag d. 15 jan.
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d. 22 jan.
Kl. 13.

Æblehaven
Generalforsamling
Klubben gir kaffe /kage

Onsdag d. 5. feb.
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d. 19. feb.
Kl.13.

Æblehaven

Banko.

Onsdag d.26. feb.
Kl. 13.

Æblehaven

Foredrag V/Lone Clausen.
På enkelt billet fra København
Til Rejsby.

Onsdag d.4. marts
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d. 11. marts
Kl.13.

Æblehaven

Onsdag d. 18 marts
Kl. 14.

Bio Kanten

Onsdag d. 25. marts
Kl. 13.

Æblehaven. Foredrag v/
Torben Svendrup.

Bondens stemme i kalkmaleriet
( når ræven vogter høns)

Onsdag d. 1. april
Kl. 12.

Æblehaven

Forårsfest.
Mad, musik samt lotteri
Pris. 200 kr.

Onsdag d. 15 april
8.30.

Æblehaven

Udflugt til politihistorisk museum samt
glyptoteket.
Pris. 350 kr.

Onsdag d.22. april
Kl.13.

Æblehaven

Karsten Holm med et sangforedrag om
Otto Brandenburg.

Onsdag d. 26. april
til 2. maj

Pris:
4.720 v/ 54 personer.

Rejsen til Krakow

Tirsdag d. 9 juni
Kl. 19.

Æblehaven

Tur til Nykøbing F. revy
Pris 200 kr.+ transport

Musikalsk foredrag v/
Anders Bircow.

Underholdning v/
Anders Roland.
.

Foredrag.
Fhv. kriminalassistent Frank Bøgh. fortæller om sin bog Dagmar.
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Årsmøde

10. marts 2020
i Æblehavens Centerråd
Kl.13.00
Nygade 5, 4640 Faxe
Centerrådet afholder årsmøde den 10. marts, hvor brugere og frivillige har mulighed for at vælge rådsmedlemmer. Kom og få
indflydelse. Vi byder på gratis kaffe og kage

Program

1.Velkomst og valg af dirigent og stemmeoptæller.

2. Formandens beretning
3.Regnskabsaflæggelse ved kassereren
3.Præsentation af kandidaterne, samt øvrige medlemmer af
Centerrådet
4. Afstemning og pause.
I henhold til vedtægterne står der i år følgende medlemmer til valg:

Leif D. Børgesen

Inger Andersen

Dan Henriksen

Erik Rysgaard
Efter kaffepausen spilles der 5 bankospil om gode gevinster.
I samme tidsrum der afvikles bankospil er det også muligt at deltage i et
foredrag

Bliv kandidat
For brugere og frivillige, som ik- For at komme i betragtning som
ke kan være tilstede den 10 .
kandidat til Centerråd, skal man
Marts er der mulighed for at brev- være bruger eller frivillig i Æblehastemme fra den 3.marts til den
ven.
6.marts.
I tidsrummet fra den 24. februar til
den 2. marts kan man skrive sig på
opstillingslisten i receptionen.
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Nyt fra Dagcentergruppen:
Vi føler allesammen, at efteråret er gået rigtig hurtigt. Det må være fordi vi heldigvis har haft en masse aktiviteter at se til.
Tiden har været fuld af gode oplevelser, som vi kan tænke tilbage på her hvor
vinteren banker på.
Flere udflugter og fester og andre højdepunkter. Her
vil vi nævne:
Tur til Enø med frokost i bageriet og indkøb hos den
lokale fiskebutik.
Gå tur til vandrehjemmet til morgenkaffe og brød.

Tur over broerne Farø og Storstrømmen for at
følge med i opstarten af brobyggeriet af den
nye Storstrømsbro.

Af fester har vi deltaget i Oktoberfesten og Wienerfesten. Begge dage
blev sjove og uforglemmelige på hver deres måde.
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Hverdagen i efteråret har budt på en masse lejlighed til at forny garderoben. Vi så også et flot modeshow.
I den kreative afdeling er der syslet med at fremstille collager.
Opgaven var at fremstille en collage der illustrerede personen selv.
Det viste sig, at det var nemmere at lave collage om andre og der blev flittigt
udvekslet udklippede billeder og ideer.

Vi har spillet en masse spil bla. har et raflespil, hvor man skal nå 100 point
først været populært. Alt kan ske – der er blevet grinet , jublet og sagt ØV rigtig mange gange.
Andre opgaver med god gymnastik for hjernen har været krydsord- Quiz`er –
ordlege mm.
I efteråret er flere borgere blevet fejret med hel og halvrunde fødselsdage. Det
er altid hyggeligt at mødes om kaffebordet til gode snakke om livet, hverdagen
og hvad der ellers sker ude i samfundet.
.

Dagcentergruppen ønsker alle brugere i
Æblehaven en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår
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Benyt vores motionsrum for 160 kr. pr halvt år.
Kom når du har lyst, alene eller med en makker, måske med flere venner.

Slægtscafe
Som noget nyt, laver vi en slægtscafe i Æblehaven.
Vi mødes hver tirsdag fra kl. 13.00 – 15.00
hvor vi hjælper hinanden med alt vedrørende slægtsforskning.
Da vi regner med, at man har sin egen computer med er
der ingen max. antal hvor mange vi kan være.
Pris 25. kr. pr. gang.
Frivilliginstruktør: Leif D. Børgersen
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Teaterforestilling
Ballade på campingpladsen
Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00 kan du få en hyggelig aften i Æblehaven, når Svalebæk IFs dilettanterne kigger forbi med forestillingen ”Ballade
på campingpladsen”.
I år er det en krimikomedie skrevet af Andreas Munk Rasmussen.
Handlingen foregår på Skuderløse Campingplads, og det er sommer og sol.
Idyllen på Skuderløse Camping bliver brudt, da der sker et stort smykketyveri
på det nærliggende, lokale Haslev Museum, som netop denne sommer udstiller intet ringere end Kejserinde Dagmars smykker.
Alle spor fører til campingpladsen, hvor ingen er, hvad de giver sig ud for - bortset fra campingpladsens ejer Mortensen, hendes gravhund King og landbetjent
Thomsen.
Den ene mistænkelige situation afløser den anden, indtil ingen længere kan
finde hoved og hale i det hele. Til sidst afsløres, hvem der stå bag tyveriet. Det
er hverken Mortensen, King eller Thomsen, som løser gården.
Løsningen kommer fra en helt
uventet side.
Kom endelig og vær med til en
god aften i selskab med de skøre folk på Skuderløse Campingplads.

Pris for arrangementet inkl. forplejning er 75.00 kr.
Sidste tilmelding/ betaling: 23.januar I Æblehavens café.
Der serveres Burgerbolle med laks, kaffe/te og småkager
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Æblehavens Nytårstaffel
Fredag den 10.januar 2020
Kl.10.00—13.00
Nytårs Banko kl. 13.15

Vi byder på Brunch med
røræg, pølser, ost, pålæg,
pandekager og diverse
lækre anretninger.
Prisen for dette arrangement er 150.00 kr.
Tilmelding og betaling i
Cafeen senest
tirsdag den 7.januar 2020

Klør 4 leverer underholdningen (kendt
fra Wiener Gallafesten) med dejlige melodier og
evergreens.
Æblehaven, Nygade 5 , Faxe, Tlf: 56203400

14

Lørdagsarrangementer
i januar og februar 2020
Vær med til Centerrådets hyggelige lørdagsarrangementer, hvor der serveres mad samt underholdning.
Lørdage den 18.januar kl.11.30:
Gule ærter med kogt flæsk, rugbrød,
rødbeder og sennep
Kaffe og kage
Lørdag den 1.februar kl.11.30:
Frikadeller med stuvet hvidkål.
Kartofler og surt
Kaffe og kage
Lørdag den 15.februar kl.11.30:
Hakkebøf m. bløde løg, skysovs,
kartofler, rødbeder
Kaffe og kage
Lørdag den 29. februar:kl.11.30:
Kogt sprængt kylling, kartofler og peberrodssovs,
agurkesalat
Kaffe og kage
Der kommer forskellige og underholder med musik og/ eller foredrag.
Se hele programmet senere på opslagstavlen i Æblehaven.
Tilmelding nødvendig: Senest mandagen inden arrangementet.
Pris: 95,00 kroner
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Aktiviteter for forår 2020
Kursus i Legacy

Tegne/malerhold

Hvornår: Onsdag den 8.januar 2020 kl.12.30—14-30

Hvornår: Tirsdage med start den 7.januar
kl. 12.00 –15.30
Hvem: Selvstyrende gruppe

Hvem: Instruktør: Leif D. Børgesen

Pris: 160 kr./ sæson ( Januar, februar, marts, april)

Pris: 250 kr / 10 undervisningsgange
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

.

Photofiltre

Nisseholdet
Hvornår: Mandag den 13.januar

Hvornår: Onsdage med start den 8.januar 2020
kl.9.30—11.30 til onsdag den 25.martsI
Ingen undervisning i vinterferien
Hvem: Leif D. Børgesen

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

Pris: 250 kr.

Hvem: Nisseholdet er et selvkørende hold.

Vi bruger gratis programmet Photofiltre. Vi restaurerer gamle billeder ,laver collager, fjerner ting fra billeder, laver kort og meget mere.

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

Vi har plads til dig på holdet

Medbring gerne egen computer
Tilmelding i receptionen

Mandag kl. 13.30 til 15.30

Glad motion /bevægelse
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

Hvornår: Onsdage med start den 8 januar
kl. 9.00 –10.00
Hvem: Mirja Nielsen er ny frivillig—instruktør og har
erfaring som instruktør med sig fra Viking
roklubben.
Pris: 160 kr./ halvt år
Motion til musik så hele kroppen
bliver rørt.

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

Hvornår: Torsdage 9.30 –11.30 med start d. 9. januar
10 gange
Hvem: Karen Margrethe og Svenn Erik Kristensen.
Pris: 250 kr. Medbring et ringbind (A-4) og en notesbog hver gang. Max 8 deltagere
For 17. 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 7. januar.

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!

Strikke—og
hæklesamvær
Strikke
og hæklesamvær
Hvornår: Tirsdage kl. 9.30—11.30 med start den
7.januar 2020
Hvem : Tovholder Karen Henriksen
Pris: ingen betaling
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: Tirsdage med start den 7.januar
kl. 09.00 – 11.30

Hvornår: Torsdage med start den 9.januar 2020
Mandage med start den 6.januar
kl.9.30 –12.00
Hvem: Tovholdere Karen, Kaja & Inge
Pris: 160 kr./ sæson ( januar, februar, marts , april)

Hvem: Selvstyrende gruppe, hvor vi hjælper hinanden
Pris: 160 kr. / sæson ( januar, februar, marts , april)

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: Torsdage med start 9.januar 2020 kl. 09.30
– 12.00

Hvornår: Mandage med start den 6.januar 2020
kl. 12.30 til kl. 14.30 i lige uger.

Hvem: Rita Sørensen er frivillig instruktør

Hvem: Lisbeth Vallø er frivillig instruktør,

Pris: 160 kr./ sæson ( januar, februar, marts , april)

Pris: 100 kr./ sæson ( januar, februar, marts , april)

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 6.januar 2020
Tirsdage med start den 7.januar
Onsdage med start 8.januar
Torsdage med start den 9.januar
Fredage med start den 10.januar

Hvornår: Fredage kl. 9.00 – 14.30 hele året igennem.
Hvem: Inger Bregendahl er tovholder
Pris: 310 kr. / halvt år

Alle hold:

Max. 12 personer

kl. 9.00 - 12,00

Hvem :Dan Henriksen er frivillig instruktør
Pris: 160 kr. pr. hold/ pr. sæson ( jan.-april)

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

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: Tirsdage med start den 14.januar
kl.9.30 –11.30

Hvornår: Mandage med start den 6.januar
kl.10.00 – 12.00 - optaget
Torsdage med start den 9.januar
kl. 12.15- 14,15 - optaget

Nye hold kan oprettes —tal med
Djerny
Hvem:

Djerny Sørensen

Pris:

160 kr / halvt år

Hvem:

Leif D. Børgesen er frivillig instruktør

Pris:

160 kr./ halvt år

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.

Frimærker

Sanghold
Hvornår : Mandage med start den 6.januar kl. 13.30–
14.30

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./ halvt år

Pris: 160,- kr.// halvt år

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 6.januar
kl. 10.15.til 12.00

Hvornår: Hold 1: Mandage med start den 6.januar
2020 kl. 10.30 - 11.30

Hvem: Charlotte Rosendahl er frivillig instruktør

Hold 2 kl. 13.25 - 14.45
Torsdage med start den 8.januar 2020
kl. 10.00 - 11.30

Pris: 160 kr.
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.

Hvem: Frivillig instruktør Kurt Sangild tlf.56 71 57 54
Pris: 160 kr./halvt år
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

Internettet vrimler med gode historier og opgaver.
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Petanque

Madlavning
Hvornår: Torsdage med start den 8.januar 2020
kl. 09.30 –13.00

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./ sæson Januar –april
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: Fredage med start den 17.januar 2020
kl.10.30-11.30

Hvornår: Mandage med start den 6.jauar 2020
Hvem: Eli Rasmussen er frivillig instruktør

Hvem:

Pris: 160 kr./sæson ( januar –april)

Frivilliginstruktør er Kirsten Jensen

Pris: 160 kr// sæson

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

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

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. januar 2020—15.april.
Hvem: Selvstyrende gruppe

Pris: 250 kr. / halvt år

Start: 1.april 9.30 Slut: 30.september
Onsdag d.6.maj: lang tur, tag madpakke med, hjem
kl.15.00

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

Hvem: Erik Rysgaard og Connie Børgesen
er tovholdere
Pris: 50 kr.
Endags- cykelture koster
25-kr. En gratis prøvetur
kan også tilbydes.
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Tæppecurling

Stolegymnastik

Hvornår: Mandage med start den 6.januar
kl. 10.00 til 11.30

Hvornår: Torsdage hele året , kl. 10.30 – 11.00
Hvem: Jørgen Jørgensen er frivillig- instruktør.

Hvem: Leif Børgesen er frivillig- instruktør.

Pris: 160 kr/ halvt år

Pris: 160 kr./ halvt år

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 7.jan.–
Slut: 28. april—begge hold
kl. 9.00 til 12.00
Hold 2 Tirsdage med start den 7.januar
kl 12.30 til 15.30

Hvornår: Onsdage med start den 8.januar 2020
kl.10.15 –11.30 (Vinterferie i uge 7)
Slut: 22.april
Hvem: Gymnastik/afspændings pædagog Janne
Christoffersen

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

Pris; 160 kr. / halvt år 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

Stolegymnastik

Hvornår: Tirsdage med start den 7.januar 2020
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./ halvt år

Pris: 160 kr./ halvt år

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

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 Aktivitetshus og 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
Præstøvej 78, 4640 Faxe
Tlf. 30 50 37 35

Hvad koster det?

Batterier til høreapparater
kan stadigvæk udleveres i
Æblehavens reception .

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
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

Quiz: Her er 4 ud af 40 spørgsmål af indfødsret prøven 2020
Du kan finde hele testen på nettet INDFØDSRETSPRØVE.DK

Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?
A

Andelsbevægelsen

B

Græsrodsbevægelsen

C

Arbejderbevægelsen

Hvordan kan udlændinge tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)?
A

Folketinget kan ved lov tildele udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab)

B

Integrationsministeren og justitsministeren beslutter i fællesskab, hvilke udlændinge der kan tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)

C

Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret
(statsborgerskab)

Hvilken af følgende rettigheder er beskyttet i grundloven?
A

Strejkeretten

B

Retten til lægehjælp

C

Den private ejendomsret

Hvornår optræder ordet Danmark første gang?
A

På Solvognen fra ca. 1300 f. Kr.

B

I den første Danmarkshistorie skrevet af Saxo ca. 1200

C

På Jellingestenen i Jylland fra ca. 955

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 den 31.marts 2020
Navnet på vinderen kommer til at hænge på opslagstavlen i Æblehaven
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