Æbleskuddet
Januar –April 2021
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 12.00

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

Lukkedage:
Påske: 1.april-5.april
14.maj og grundlovsdag

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

.Vinderen af Æbleskuddets
quizzer Kirsten Jensen fra
Værløse

Redaktion: Renate Gregersen og Leif Børgesen Korrektur: Helle Ipsen Petersen, Stine Boserup, Gerda Mikkelsen
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
Indlevering af indlæg:

rgreg@faxekommune.dk
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Kære læsere
Vi afventer nu, hvad regeringen melder ud den 3. januar 2021. Jeg er desværre
ikke sikker på, at Æblehaven får lov til at åbne dørene igen den 4. februar.
Derfor er der ikke sat startdatoer på aktiviteterne.
Men vi er efterhånden blevet rigtig gode til at tage det, som det kommer.
Der gives mere information om arrangementer, årsmøde og alt hvad der er vigtigt at melde ud, når vi ved mere.
Jeg vil gerne takke alle frivillig—instruktørerne, og frivillige, som har været
fleksible og løbende tilpasset aktiviteterne til restriktionerne og holdt modet op
hos deltagerne i det forgangne år
Ikke mindst tak til alle jer, der har støttet Æblehaven gennem året og holdt
gang i hjulene ved at købe mad og småkager, holde vores udendørsarealer og
sørge for at der blev en dejlig julestemning med juletræ , juledekorationer og
julenisser. Og der kunne nævnes meget mere.
Tak fordi i kom, når der var åben og har vist stor forståelse i de perioder, der
var lukket.
Vi ses i det nye år.
Med venlig hilsen
Renate Gregersen
Centerleder

Årsmøde i marts
Når Centerrådet har besluttet, hvordan mødet kan afvikles sendes nærmere information om dato og kandidater ud.
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Hygge og Kulturklubben
Forår 2021

Onsdag d.13 jan.
Kl. 13

Æblehaven

Foredrag v/Ahmad Mahmoud,der fortæller om sin bog ”Sort land”.

Onsdag d. 20 jan.
Kl. 14

Bio Kanten

.

Onsdag d. 27 jan.
Kl.13

Æblehaven Generalforsamling

Underholdning v/Trio Møn
Klubben giver kaffe - brød.

Onsdag d. 17 feb.
Kl. 14

Bio Kanten

Onsdag d.24 feb.
Kl. 13

Æblehaven

Onsdag d.3 marts
Kl.14

Bio Kanten

Onsdag d.10 marts
Kl.13

Æblehaven

Onsdag d.24 marts
Kl.14

Bio Kanten

Onsdag d.7 april
Kl. 13

Æblehaven

Syngepigeshows med
Charlotte Emmery.

Onsdag d. 14 april
kl. 14

Æblehaven

Jan Peter Borre– Med et sang foredrag
om Kim Larsen

Onsdag d.21 april
Fra Æblehaven kl. 8.30

Æblehaven

Udflugt til politihistorisk
Museum samt Glyptoteket Pris:
350 kr.

Onsdag d. 28 april
Kl.12

Æblehaven

Forårsfest—Mad,musik samt lotteri.
Fione femtetten underholder.

Mandag d. 17– torsdag d.
20 maj

Rejse til Nord Jylland

Pris / 54 prs. 3.695 kr.

Tirsdag d. 8 juni

Æblehaven

Tur til Nykøbing F.Revy
Pris: 200 kr. + transport.

Foredrag.
Margrethe Groes fortæller fra sin bog–
” Nu forstår jeg hvorfor”

Foredrag /Per Hammerich.
” Hatten af for livet”

Så længe der er corona restriktioner, serveres ikke kaffe/ kage.
Der kan købes øl /vand og snackposer.
Formand Hanne Petersen tlf. 56 71 43 99 Mobil. 22279214 mail: hannefrida@dukamail.dk
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Hjemmeside: hyk.dk

–

Café Kernehuset

Få månedens menuplan i Æblehaven eller se den på hjemmesiden.
Du kan bestille mad til at tage
med hjem.
Køkkenet og Café Kernehuset: 56
20 34 10
Du kan købe frostmad med hjem.
1 ret—50 kr.
5 retter –200 kr.

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.

Hjemmebagte boller—5 kr. frisk
eller fra frost

Aktiviteter forår2021
Blid motion
Hvornår: Fredage

kl.10.15-11.15

Hvem:

Frivilliginstruktør er Kirsten Jensen

Pris: 160 kr// sæson

Stolegymnastik

Hvornår: Mandage kl. 10.30 – 11.30
Hvem: Ruth Christensen er frivillig- instruktør
Pris: 160 kr./ halvt år
Sang, musik, øvelser og hyggeligt samvær.

Kom og vær med til blidebevægelse, hvor vi sidder på stole og gør det som kroppen kan klare
Vi afslutter med afspænding.
Max. 10 deltager
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Knipling

Kreative hænder
Hvornår: Tirsdage
kl. 09.00 – 11.30

Hvornår: Torsdage
kl.9.30 –12.00
Mandage
Kl.13.00-15.30

Hvem: Selvstyrende gruppe, hvor vi hjælper hinanden

Hvem: Tovholdere Lone, Helle, Kaja& Inge
Pris: 160 kr./ sæson

Pris: 160 kr. / sæson
Der har igennem mange sæsoner været tradition
for særdeles flotte ting fra dette hold.

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

Kun lidt øvede deltagere.

Æblehavens bogcafe

Papirklip
Hvornår: Torsdage med start i september
Hvem: Rita Sørensen er frivillig instruktør

Hvornår: Mandage
kl. 12.30 til kl. 14.30 i lige uger.

Pris: 160 kr./ sæson

Hvem: Lisbeth Vallø er frivillig instruktør,

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

Pris: 100 kr./ sæson
Vi mødes om en fælles læseoplevelse.
Der tales om indhold, og om hvordan
vi oplever emner og forfatter.

Keramik

Trædrejning

Hvornår: Fredage kl. 9.00 – 14.30 hele året igennem.

Hvornår: Mandage ,Tirsdage , Onsdag Torsdage
Fredage

Hvem: selvstyrende gruppe

Alle hold:

Pris: 310 kr. / halvt år

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

Max. 12 personer

kl. 9.00 - 12,00

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.
Max 3 personer på værkstedet pt.

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
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Aktiviteter for forår2021
Stolegymnastik

Tegne/malerhold
Hvornår: Tirsdage med start i september
kl. 12.00 –15.30

Hvornår: Torsdage hele året , kl. 10.30 – 11.00

Hvem: Selvstyrende gruppe

Pris: 160 kr./ halvt år

Pris: 160 kr./ sæson

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

Hvem: Jørgen Jørgensen er frivillig- instruktør.

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

Nisseholdet

Floorball

Hvornår: Tirsdage kl.9.30 –13.30
Hvornår: Tirsdage kl. 13.30-15.00

Vi har brug for flere hænder -kom og
vær med. Nye ideer er velkomne.
Vi laver alle afskygninger af nisserog julerier Det kræver ingen forudgående forudsætninger, så alle er velkommen.

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!

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

Gymnastik/ Afspænding

Glad motion /bevægelse

Onsdage 10.15- 11.30 og
kl.12.00-13.15
Hvornår:

Hvornår: Onsdage kl. 9.00-10.00
Hvem: Mirja Nielsen er frivillig—
instruktør og har erfaring som instruktør
med sig fra Viking
roklubben.

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.
Frivillig instruktør: Gym./afsp.
Pædagog Janne Christoffersen.
Telefon nr. 56791272 (51777855)

Pris: 160 kr./ halvt år
Motion til musik så hele
kroppen bliver rørt.

Pris; 160 kr. / halvt år

Oplev glæden ved at bevæge dig.
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Madlavning

Tæppecurling
Hvornår:

Hvornår: Torsdage
kl. 09.30 –13.00

kl. 10.00 til 11.30

Hvem: Leif Børgesen er frivillig- instruktør.

Hvem: Poul Erik Holm er frivillig-instruktør

Pris: 160 kr./ halvt år

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

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.

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

Stenslibning

Pergamano

Hvornår: Hold 1 Tirsdage . kl. 9.00 til 12.00
Hold 2 Tirsdage

Hvornår: Mandage
Hvem: Eli Rasmussen er frivillig instruktør

kl 12.30 til 15.30

Pris: 160 kr./sæson

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

Udendørs cykling

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

Porcelænsmaling

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

Hvornår: Hele året
Hvem: Selvstyrende gruppe

Pris: 250 kr. / halvt år

Sidste gang :
Hvem: Erik Rysgaard og Connie Børgesen
er tovholdere
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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Billard

Bordtennis
Hvornår: Tirsdage
Hvem:
Leif D. Børgesen er frivillig instruktør

Hvornår: Mandage kl.10.00 – 12.00 - optaget
Torsdage kl. 12.15- 14,15 - optaget

Vi spiller skomager 4 på hvert
hold og mangler 1 spiller tirsdag
kl.12.00-14.00
Nye hold kan oprettes mandage
og onsdage—tal med

Pris:
10 gange ,spørg i receptionen
for pris og dato
Er der lidt af en bordtennisspiller i dig, eller har du bare lyst til nogle sjove timer
sammen med andre , så kom i Æblehaven.

Djerny

Hvem:
Djerny Sørensen tlf.:
50406696
Pris:
160 kr. / halvt år

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

Frimærker

Sanghold

Vi synger med stor afstand til
hinanden i spisestuen.
Mandage kl. 13.30 –14.30

Hvornår: Torsdag kl. 13.00—15.00 hele året
Hvem: Tovholder er Flemming Pedersen
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.
Som noget nyt undersøger vi

Hyggelig samvær / strikke og hækle

Wii bowlingturnering
Hvornår: Mandage
Hold 1: kl. 10.30 - 11.30
Hold 2 : kl. 13.25 - 14.45

Hvornår: Tirsdage kl. 9.30—11.30
Hvem : selvstyrende gruppe
Pris: ingen betaling

Torsdage
kl. 10.00 - 11.30

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

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
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Vil du have en annonce i
Æbleskud?
Ring og hør nærmere
Tlf: 56203400
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
Statsaut. Fodterapeut

Marianne Ørgaard
Drosselvej 42,
4653 Karise
Tlf. 56788874

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

Professional behandler
af fødder.
Autorisationen er din garanti for
fodterapeutens anerkendte uddannelse
og dermed behandlingens kvalitet .

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, pergament 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 bl.a. kan købe kaffe,
brød, varm mad, lune retter, smørrebrød & råkostsalat.
Du kan bestille mad og tage med hjem

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 spørgsmål om Danmark

1. Hvor mange striber er der på det amerikanske flag?
A

10

B

13

C

20

Hvad er Australiens nationaldyr?
A

Rød Kæmpekænguru
Kivi
Sortbroget får

B
C

Hvor mange tidszoner er der I Rusland?
A

9

B

11

C

12

Hvad er Japans nationalblomst?
A
Vintergække
B

Kirsebærblomst

C

Bambusblomst

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 23. december 2020
Navnet på vinderen kommer til at hænge på opslagstavlen i Æblehaven
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