Januar– april 2022
Gratis blad

Aktivitetshus for ældre
Æblehaven, Nygade 5
4640 Faxe

hjemmeside hvor du
også kan læse
Æbleskuddet.
www.aeble-haven.dk

Æbleskuddet:
afhentes i Æblehaven

l blive læst højt i dagcenteret,
r indtalt på bånd efter ønske.

uddet vil endvidere forefindes
e steder:

e Apotek.
ioteket i Faxe,
uset på Rønnedevej.
Torvegade
de: Meny
I Brugsen.
: Super Brugsen
v: På biblioteket, og i Supern
adeplads : Super Brugsen og
nekiosken Postvej 3, 4654 Faxe
ads
ere kan man få tilsendt
uddet mod betaling af portoen.

hverdagene mellem
9.00 og 12.00
Tlf: 56 2034 00
Lukkedage: Helligdage
Fredag den 27.05.2022
Jul –Nytår inkl.23.12

Pensionistforeningen

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

Hygge og kulturklubbe

Formand: Hanne Peterse
Tlf.: 56 71 43 99 / 22 27 92
mail : hannefrida@dukamai

Den heldige vinder af f
bold quizzen er
Torben Rasmussen
Gevinsten er:
Dagens ret for 2 i cafee

on: Renate Gregersen Korrektur: Gerda Mikkelsen, Stine Boserup, Helle Ip

Æblehaven
: Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe

læsere

året er Æblehaven igen blevet et sted med mange bes
ktivitetsholdene har været i gang og har fremstillet skø
g sager. Vi har afholdt julebasar sidst i november og j
ationerne, nisser, strikkede strømper og meget andet
est revet væk på kort tid.
også blevet til et par skønne fester med mad og musi
ovemberfesten var mødt ca.180 gæster, der hyggede s
n sluttede med en glad kædedans.
stfest blev det også til, hvor underholdningen var i top
alt lignede Æblehaven sig selv igen—et levende og sp
sted.

r er det dejligt at kunne byde på flere arrangementer
t.
gynder året med Nytårstaffel, og traditionen tro bydes
h og underholdning.
så lige nærmere på lørdage i januar og februar, hvor c
inviterer til mad og underholdning.

altid dejligt at hilse på ”nye” mennesker i Æblehave
er lige flyttet til Faxe—andre har hørt om Æblehaven
dte og venner. Det kan være svært at komme ind for f
på et fremmed sted, men du kan bare komme ind og ta
ores søde receptionister om formiddagen, De kan hjæ
Du er også velkommen til at ringe og forhøre dig, måsk
tidspunkt du vil komme og besøge os.

kl 10.30 -13. 45

egynder det nye år i Æblehaven med en nytå
l. Vi byder på brunch med røræg, pølser, ost,
pandekager, deller, lun leverpostej m. bacon
e/te og småkager

kevarer kan købes.

underholdningen står STOUTS, som spill
musik og meget mere.
en for arrangementet er 165 kr.
melding senest den 3. januar.

i januar og februar 2022

Vær med til Centerrådets hyggelige lørdags
arrangementer, hvor der serveres mad sam
underholdning.

ørdage den 15.januar kl.11.30:
ule ærter med kogt flæsk, rugød, rødbeder og sennep
affe og småkager
ørgen og Jacob synger og spilr Tilmeld sen. d. 7.januar

ørdag den 29.januar kl.11.30:
ikadeller med stuvet hvidkål.
artofler og surt
affe og småkager
øren Korshøj spiller Tilmeld
n. d. 21.januar

ørdag den 12.februar kl.11.30:
vinemørbrad m. bløde løg, skyvs, kartofler, rødbeder
affe og småkager
eif og Niels spiller Tilmeld sen. d. 4.februar

ørdag den 26. februar:kl.11.30:
tegt flæsk, persillesovs, kartofler, hakkede rødbede
gurkesalat Kaffe og småkager
yrpasserne spiller
lmeld sen. d. 18 februar.

u et par kammerater og
l at spille billard, så har vi
ligt billardbord. Kom ind
r nærmere.

llerede hold på
e kl.10.00 – 12.00
e kl. 12.15-

e er selvkørende
160 kr. / halvt år

Frimærker

: Torsdage kl. 13.00—15.00 hele

Tovholder er Flemming Pedersen
0 kr./ sæson

om frimærker og hvad der foregår i
vi ser frimærker fra.
også få vurderet dine frimærker og
ver en kop kaffe sammen med anærke interesserede.
get nyt undersøger vi
rker

Keramik

: Fredage kl. 9.00 – 14.30 hele året
m.
Tovholder Kirsten Loving– Madsen
0 kr. / halvt år
personer
mer, glaserer og brænder dit ler
es, din skål skal følges af fler`.

Start: onsdag den 12 Jan. Slut:
den 23. marts
Fra kl. 09.00—11.00 ingen und
ning uge 7
Aktivitetspris 250 kr.
Vi lærer at indstille Legacy, skr
i Legacy og tilknytte kilder, bil
laver rapporter og slægtstavler
Det vil være en fordel at have
sin egen computer skriveredskaber og papir med hver
gang. Tilmelding i Æblehaven.
Instruktør: Leif D. Børges

Gymnastik/
Afspænding

Oplev glæden ved at bevæge dig.
Start 5. januar 2022
onsdage 10.15 – 11.30
Vinterferie i uge 7
Slut 23. marts

Til glad musik og i roligt tem
arbejder vi alle kroppens mu
igennem. Vi bruger forskelli
redskaber, samt evt. stole. V
ter af med en liggende afspæ
ding.
Medbring måtte eller tæppe
evt. pude.

: Torsdage

Kl.9.30 –12.00

13. januar
Tovholdere Lone, Helle, Kaja
0 kr./ sæson

der primært med patchwork, men
ellere strikke, hækle, så er du også
men
er hinanodt vi

Knipling

: Tirsdage
– 11.30

elvstyrende gruppe, hvor vi hjælnden

0 kr. / sæson
gennem mange sæsoner været trar særdeles flotte
dette hold.

øvede deltagere

Motionsrummet

rug motionsrummet i
lehaven, når det passer
dig.
Du træner på
egen hånd.

Hvornår: Torsdage kl. 09.30 –
13.00
Starter: Torsdag d. 13.januar

Hvem: Poul Erik Holm er frivillig-instruktør
Pris: 160 kr./sæson
Desuden betales der cirka 60,- kr. p
for madindkøb.
Holdet mødes, for under hyggelige
at lave god og lækker mad, som få
haven til at dufte af dejlig mad.

Motion og bevægels

Hvornår: Onsdage kl. 9.00-1
Vi starter igen den 5. janua
Hvem: Mirja Nielsen er friv
lig—instruktør og har erfari
som instruktør med
sig fra Viking roklubben.
Pris: 160 kr./ sæson

Nisseholdet
Hvornår: Tirsdage kl.9.30 –13.30

Vi har brug for flere hænder -kom
vær med. Nye ideer er velkomne.
Vi laver alle afskygninger af nisser
rier. Det kræver ingen forudgående
sætninger, så alle er velkommen.

0 kr.

derkursus eller er godt i gang, men h
for et lille skub.

der med mønstre og skabeloner, sådet færdige resultat fremtræder prolt

Startdato: torsdag, d. 20. januar 202

Slutdato: senest – torsdag, d. 31. ma
Vinterferie i uge 7.
Tidspunkt: Torsdag, 09:30 – 11:30

Porcelænsmaling

år: Hele året

Selvstyrende gruppe

50 kr. / halvt år

erne maler det, de har lyst til.
selvfølgelig mulighed for at få
hvis du har behov for det.

På dette hold er det meningen, at vi
og hjælper hinanden i den forskning
hver for sig er i gang med.

De emner, som vi arbejder med, vil
ge af de behov, som den enkelte delt
har, og vi trækker så på hinanden fo
de løsninger.

De første gange vil jeg som undervi
nemgå nogle af de nyeste tiltag inde
slægtsforskning.

Af emner, der evt. vil kunne tages o
nævnes: Hvordan registrerer jeg min
mediastream, hvor finder jeg ejendo
lægdsruller.

Du er velkommen til at medbringe d
PCer og dine forskningsresultater.
Aktivitetsprisen er 200,- kr.

Instruktør: Karen Margrethe og Sve
Kristensen.
Tilmelding: Henvendelse til Æblehavens reception

en 11. og 12. januar
Karl-Jørgen Ovesen / friv. instruktør
0 kr. /sæson

Hvem : selvstyrende gruppe
Pris: ingen betaling

er slebet og poleret alle slags sten –
ndsten – så vi får smukke sten.
en monterer vi bl.a. til
mykker og brocher.
rgen kan hjælpe til med

Her strikkes og hækles, samt sysles
hvad man finder på. Det er hyggelig
vær vi lægger vægt på.
Alle er velkomne.

gymnastik med Jørgen

Stolegymnastik med Ki

r: Torsdage hele året ,
kl. 10.30 – 11.30
Jørgen Jørgensen er frivilligør.

0 kr./ sæson
ynder dagens program med at
ra Ældresangbogen
øvelser af redskaber
na Ball” og ”ringe”,
en sang.

rædrejning med Dan

Hvornår: Mandage kl. 10.30 – 1
Starter den 3. januar

Hvem: Kirsten Jensen er frivill
struktør
Pris: 160 kr./ sæson
Musik, øvelser og hyggeligt samvær. Timen afsluttes med afspænding

Trædrejning med O

Mandage og Torsdage

Hvornår: Onsdage og fredage

- 12,00 med start i uge 2

kl. 9.00 - 12,00 med start i uge 2

Dan Henriksen er frivillig instruktør
0 kr. pr. hold/ pr. sæson

Hvem :Ole Loving– Madsen er ny
frivillig instruktør med stor erfaring
for trædrejning.

er bl.a. lavet skåle, fade, og meget
om på mange af de andre hold krængen forudsætninger at være med

Pris: 200 kr. pr. hold/ pr.
sæson

0 kr./ sæson

Hvem: Leif Børgesen er frivillig- in

ver ingen fornger at være
at
g male på dettetshold

Pris: 160 kr./ sæson

Udendørscykling

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

tidspunktet i april
Connie Børgesen er tovholder
kr.
dags- cykelture koster 25-kr. En
røvetur kan også tilbydes.

re ud i naturen, hvor socialt sammotion er i højsædet.
ykelhjelm).

Der spilles tæppecurling efter de go
spilleregler fra DGI. Der spilles på
tæppe – ellers ligner spillet is-curlin
uden fejning. Vi begynder
hver gang med 5-10 min. opvarmning.

Vi synger sammen
Sang
Vi synger om mandagen
13.30 –14.30 hele året ru
Alle kan være med.
Jacob og Jørgen spiller o
synger for.
Pris 160 kr./ sæson

60 91 22 47

Wii-bowling

: Mandage med start i uge 2
Hold 1: kl. 10.30 - 11.30
Hold 2 : kl. 13.25 - 14.45

e -starter i uge 2
0 - 11.30
selvstyrende hold. Pris: 160 kr.

Æblehavens bogcaf

Hvornår: Mandage kl. 12.30 til kl. 1
i lige uger.
Starter i januar
Hvem: Lisbeth Vallø er frivillig inst

Pris: 100 kr./ sæson
Vi mødes om en fælles læseoplevels

monologer ( entré 50 kr.)

Æblehaven
g d.16 jan.
koncert i cirkusbygafg. kl. 13.15 fra
aven

ag d. 19 jan.

ag d. 26 jan.

Film

Æblehaven

Generalforsamling/ underh
ved Ulla Britt Simonsen . K
giver kaffe - brød.

ag d. 9 feb.

Film Kanten

ag d.16 feb.

Æblehaven

Foredrag ved Jens Peter M
” om hans opvækst på land

ag d. 2 marts

Æblehaven

Film

ag d.9 marts

Æblehaven

Foredrag
Med Birgitte Drent ”om Ni
sens malerier fra Stevns.

ag d.23 marts

Film Kanten

Film

ag d 30 marts

Æblehaven

Sangforedrag /v Jan Peter
om Shu– bi - dua

ag d. 6 april

Æblehaven

Foredrag
Anna Grue fortæller fra sin
Mysteriet i genbrugsen”

ag d. 27 april

Fra Æblehaven

Udflugt til Herlufholm

12.00
d spisning og underholdning, samt små ove
skelser.
Prisen er 200,-kr.
ilmelding hos Jørgen K. eller Bodil Jense
Pensionistforeningen

Generalforsamling den 18. februar
kl.12.15
eningen byder på kaffe og kage. Vi a
holder Banko efterfølgende

sionistforeningens bankokalender fo
året:

ag den 21.januar
ag den 4.februar

ag den 18. februar
ag den 4. marts
ag den 18. marts

kokalender:
dag den:
anuar
28.januar
ebruar 25. februar
marts
25. marts
pril
22. april
aj

Husk allerede nu:
Sommerhøjskole 2022
I uge 26 i Æblehaven

LOF/ Faxe afholder igen i år en
højskoleuge .
fsæt ugen og glæd dig til dejlig
dage med et afvekslende
program

rugt tiden på at forberede vores maver til julen… forstået på den måde at vi
elig mange skønne spisearrangementer i løbet af efteråret…

ven inviterede blandt andet til stort kagebord, til stor fornøjelse for både un
Der var dækket smukt op, med kongeligt porcelæn og maverne blev fyldt g
ange lækre søde sager.

jret et væld af fødselsdage. Både de runde af
og dem midt i mellem.
Hanne der fyldte 80 år i November. Hun blev i
edning fejret med et lækkert morgenbord.

Vi har også haft vores helt egen Pizza-fest. Dette da en gr
borgere, ønskede at bytte den ellers gode mad der server
set, ud med forskellige pizzaer fra den lokale pizzamand.
Det blev en lækker omgang, med mulighed for at smage,
forskellige slags fyld, samt fylde maven med tilhørende po
fritter og salatmayonaise. Så pyt med at vores dagcenter
de af hvidløg dagen efter – der blev nemlig spist op.

nterpiger har virkelig også nydt, at holde mandagsd jer, hver d. 1. mandag i måneden. TUSIND TAK til
vi har haft fornøjelsen af, at synge sammen med det
alve år. Vi ses igen til sommersang i 2022.

er er også en måned vi altid glæder os meget til,
kal hygges ekstra meget!
neden starter vi med julehistorier, pakkekalender
ølgelig hjemmebagte småkager, som borgerne selv

ivitetsafslutning for aktivitetsholdene d
31. marts
Programmet følger

Forårsmøde for de frivillige
torsdag den 23. marts
Programmet følger

Fastelavn den 28. februar
Vi slår katten af tønden kl.13.00

ehavens malehold udstiller malerier i spisest
fra februar 2022.
Kom ind og se billederne

Årsmøde den 15. marts
i Æblehavens Centerråd
Kl.13.00
Nygade 5, 4640 Faxe

terrådet afholder årsmøde den 15.marts, hvor bruger
lige har mulighed for at vælge rådsmedlemmer. Kom
indflydelse. Vi byder på gratis kaffe og kage.

Program

komst og valg af dirigent og stemmeoptæller.
mandens beretning
nskabsaflæggelse ved kassereren
sentation af kandidaterne, samt øvrige medlemmer af
terrådet
temning og pause.

hold til vedtægterne er følgende medlemmer på valg:
Dines Børgesen, Inger Andersen, Hanne Bøttern og Dan
n

Efter kaffepausen spilles der 5 bankospil om gode gevinster.
mme tidsrum der afvikles bankospil er det også muligt at deltag
foredrag

brugere og frivillige, som ikke kan være tilstede den 15. ma
der mulighed for at brevstemme fra den 8. til den 13. marts

Bliv kandidat
komme i betragtning som kandidat til Centerråd, skal man

Kom så, søster!”.

g den 3. februar 2022 kl. 19.00 kan du få en hyggelig aften i
n, når Svalebæk IFs dilettanterne igen kigger forbi denne ga
restillingen: ”Kom så, søster!”. I år er det en farce skrevet a
g Lindberg..

ngen foregår på Ahlenskjold gods, hvor Baron Kristian Ahlen
og fru baronesse Alexandra bor. Ahlenskjold er ud af gamm
andadel, men økonomisk trængt.

Ahlenskjold øjner imidlertid en løsning, fordi hans søster,
r set en menneskealder, har et større millionbeløb stående
etalt arv. Søsteren bliver fundet, og hun accepterer at arven
på forældrenes gamle gods, men under særlige betingelser

fru Krause er ved at gå ud af sit gode skind, stuepigen vil s
den tyske tante brokker sig. Da hans søster Beatrice dukker
alt andet end hvad man forventer. Beatrice har mange trum
e. Mange flere end den gode baron og publikum kan fores
restillingen byder på en lang række af specielle, farverige ro
ventet slutning.

nt betyder ”at glæde og fornøje” og det vil Svabæk IF`s dygti
skuespillere sørge for, så kom endelig og vær med til en go
selskab med de skøre folk på Ahlenskjold gods.

lding senest d. 27.januar
85 kr. inkl. en sandwich og
vand. Der serveres kaffe/te

vegade 6 4640 Faxe
Åbningstider
Mandag til Søndag
Kl. 06.00 til 20.00 Tlf. 56 71 34 44
Statsaut. Fodterapeut

Marianne Ørgaard

Drosselvej 42,
4653 Karise
Tlf. 56788874
Professional behandler af fødder.

Autorisationen er din garanti for fodterapeutens anerke
uddannelse og dermed behandlingens kvalitet .

Faxe Apotek
Rønnedevej 15,
4640 Faxe
Tlf. 56 71 30 55

Viden er god medicin!

vad er Æblehaven?

etshus og Dagcenter, hvor man kan dyrobbyer, møde gamle og nye venner, få
ye ideer. Et Dagcenter for de pensioniar behov for personlig støtte. Det er dig
d til at bestemme, hvad Æblehaven skal

Hvad med transporten

Borgere som er visiteret til et dagtilbud i Æ
ven af kommunens visitation kan også bliv
teret efter gældende lovgivning for kør
Borgere som benytter sig af Æblehavens
tilbud skal selv sørge for transport.

n har et valgt centerråd.

Hvem kan komme i
Æblehaven?

lle kommunens ældre og handicappegere, samt borgere visiteret af Faxe
Kommune.

ad er et Dagcenter?

vor der er mulighed for at lave studieille & synge, danse, motion & bevægelg, madlavning, sprogkurser, værksteder,
hvor der arbejdes med stof, garn, porcegament og tegning og maling. Der er
opholdsrum, hvor man kan snakke, lækort eller få en pot billard. Det er kun
der sætter grænserne.

Hvem kan visiteres ti
dagcenter?

Har du behov for at blive visiteret til dag
skal du henvende dig til kommunens visita
tlf. 56 20 34 30
Mandag - Fredag Kl. 09.00 til Kl. 13

Æblehavens åbningstid

Fra kl. 07.30- 15.30 på alle hverd

Høreomsorgen
Dalby-Rønnede
Dalby Ældrecenter Tlf. 3084 3330
Sneholmgårdsvej 20A, Dalby

Hvad koster det?

Faxe Ladeplads
Hylleholtcentret –
Tlf. 5620 4900
Teglhaven 40A, Faxe Ladeplads

rit komme i Æblehaven.
eltager på et hold , eller benytter motit, er der en brugerbetaling, samt beta. materialer til eget forbrug

Faxe-Rønnede Lindevejscentret – Tlf. 5620
Lindevej 13, Faxe

ven har en café ”Kernehuset”,
an kan bl.a. kan købe kaffe,
arm mad, lune retter, smørreråkostsalat.
bestille mad og tage med hjem

Haslev Frederiksgadecentret – Tlf. 5620 41
Frederiksgade 8, Haslev
Karise Solhavecentret – Tlf. 5620 4940
Græsvej 1, Karise

Batterier til høreapparater

Quiz: om påske

ket land tilhører Påskeøen i Stillehavet?
Mexico
Peru
Chile

ken dag i påsken døde Jesus ifølge bibelen?
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

d hedder en han-hare?
Vædder
Galt
Ramler

