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STRANDNYT 
Aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i 

Greve Kommune  

 
Strandcentret 

 – tager imod med et smil 

Oktober - November 2022 
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 Brugerråd: 
Jannie Brandt, Formand 40 56 57 38 

• Birgit Molander 

• Merete Müller 

• Lilian Jensen 

• Lilli Pedersen 

• Inge Nielsen, suppleant 

• Agnete Rytter, suppleant 

• Connie Vejlø Enhedsleder 

• Ulla Mortensen, Personale 

• Ana Steckel, Personale 

• Gitte Brage, Køkkenet drift ansvarlig 
 

 

 

  Plejecenterråd: 

 
• Erik Esmann, Beboere 

• Lone Boysen, Pårørende 

• Connie Vejlø , Enhedsleder 

• Gitte Brage, Køkken/ drift ansvarlig 

• Jannie Brandt, Brugerrådet  

• Stella Hviid, Seniorrådsmedlem  

• Ulla Mortensen, Personale 

• En gruppeleder 

 

  

Udvalgsmøder: 

Brugerrådet:    09. januar  

Ansvarshavende redaktør  

Enhedsleder Connie Vejlø. Indlæg/artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis bladud-

valgets mening. Indlæg til Strandnyt kan afleveres til aktivitetspersonalet eller sendes på 

mail til Ana: anas@greve.dk    Deadline er den 15. november 2022 

Åbningstider for salg i Caféen  

 
Hverdage                    kl. 08.00 - 13.30   
     

Weekend/helligdage   kl. 10.00 - 12.30 

 

PRISER     

Hovedret :  52 kr.  

Smørrebrød :  16 kr. 

Biret :   16 kr. 

Kande kaffe :  39 kr. 

 

Forside: Sansetæppe til Strandbo/Kvisten 
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Kære alle 
 

Så er det ved at blive efterår, træer og buske skifter fjerdragt, til de skønneste efter-
årsfarver inden træerne smider deres blade og bliver bare.  
 
Det betyder også, at vi flytter lidt mere ind i varmen og at aktiviteterne bliver pri-
mært indendørs. Vi skal til at lave lidt forberedelse til julen.  
 
Vi vil i løbet af efteråret have forskellige eftermiddage med klippe klistre, lave deko-
rationer, strikke og hækle nisser til vores julemarked den 25. november. Husk at 
komme og vær med – samt at reserver datoen. 
 
Vi har en del aktiviteter i efteråret som vi glæder os til – Støtteforeningen er som 
sædvanligt en kæmpe hjælp - tak for det. Se aktivitetsplanen inde i bladet.  
HUSK at der er deltagerbetaling på en del af aktiviteterne og drikkevare. Vi tager ik-
ke mobilepay – men kontanter eller på konto. 
 
Vi har i sommer brugt vores haver en del og bla. haft en dejlig markedsdag. Vi har 
haft en del filmaftener og eftermiddage i dagligstuen med stor tilslutning. Vi har set 
Dronning Elisabeths begravelse og talt om England, kroninger af Dronninger og 
konger og meget andet der er dukket op i samtalerne.  
 
De fleste beboere har valgt at få 4. stik imod Covid 19, medarbejderne tilbydes test- 
både PCR og kviktest hver uge. Medarbejderne tilbydes ligeledes 4. stik i løbet af 
oktober/november med håbet om et begrænset smitteantal i efteråret.  
 
Pårørende kan få udleveret en gratis kviktest, ved at henvende sig i kiosken i åb-
ningstiden.  
 

PS: Der er valgt til plejecenterrådet den 26. januar 2023 kl. 17.00 
 

Med venlig hilsen  
Connie Vejlø 
Enhedsleder 
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Tur til Zoo med Lærkehuset, 

 Mosede havn og Trylleskoven med Vibehuset 
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Tur til Zoo og Den blå planet med Grønlykkeparken  
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Højtlæsning med Ulla. 

 

Svanehuset har både besøgt Mosede havn 

og Hundige havn. 
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Fra Strandbo-Kvisten modtog DE FIKSE FINGRE et ønske om et SANSETÆPPE 
 
Det var en anmodning ingen kunne sidde overhørig og Mai-Britt Bjørn Hansen og Sigrid 
Hansen tog hurtigt ejerskab på denne opgave. Alle blev sat i gang med at strikke/sy/hækle 
firkanter efter et bestemt mål og med forskellige 
garntyper og materialer. Resultatet blev faktisk 
flottere end vi selv havde troet og på Strandbo-
Kvisten blev tæppet modtaget med stor glæde. 
 
               For de fikse fingre/Jannie Brandt 

En hyggelig cykeltur til Hundige havn 

med Grønlykkeparken. 
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Kære Mary  bolig  125  

Vi siger stort kæmpe tillykke 

med de 103 år 

På udflugt til Fredensborg slot med Vibehuset, hvor vi var 

så heldige at se Gardere og vi vinkede til kronprinsesse 

Mary der kørte forbi os. Vi spiste vores hjemmebragte mad i bussen. På vej hjem fandt vi 

en vej-bod der solgte georginer, det kunne vi ikke stå for, så vi købte dem alle. 
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Lærkehuset & Svanehuset har været en tur på den Blå 

Planet, og Kvisten var en tur ved Vallø slot og gik en 

dejlig tur i slotsparken, herefter drak vi kaffe i bussen. 
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 4. Vaccine mod Corona, vi stod i kø læn-

ge, men stikket var hurtigt overstået. 

Hyggestund med sang/musik på Kvisten.  
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Høstfest den 22. september 

Det lykkedes at samle 127 deltagere samt personale til Støttefor-
eningens høstfest, som på mange måder blev en udfordring også i 
forhold til stole- og bordgymnastik. Det lykkedes at få plads til alle 
således, at alle også kunne opleve den fantastisk underholdning 
med Zorbas.  
Det blev græsk underholdning med aktive deltagere og det var en 
glæde at opleve den megen livlighed hos deltagerne, som musik-
ken og dansen gav anledning til. 
Gitte og Anton i køkkenet var med til at eftermiddagen bare gled 
stille og roligt da forplejning skulle fordeles og afrydningen foregik 
hurtigt og med stor hjælp fra en del af personalet og frivillige. Tak 
til jer alle der hjalp med at få det hele til at fungere. 
Der blev solgt amerikansk lotteri og gevinsterne blev fordelt, ikke til 
alles tilfredshed, men til stor glæde for de som vandt. 

Tak for jeres deltagelse og tak for hjælpen til fri-
villige og til Ana, Ulla og Heidi samt andre, der 
hjalp til. 
               For Støtteforeningen/Jannie Brandt 
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Information fra Støtteforeningen 

Medlemmer 

Heldigvis er der nu igen gang i indmeldelser til Støtteforeningen og det er dejligt. På nuværende tids-
punkt er vi 82 medlemmer. Et medlemskab koster 100 kr. årligt og pengene bruges til underholdning 
for beboere og centergæster.  
 
Ulla og Ana er behjælpelig med udlevering af indmeldelsesblanket eller man kan henvende sig til for-
manden på telefon 4056 5738.  

 
Bestyrelsen 
Formand  Jannie Brandt Lundehusene 56, 2670 Greve 
Medlem  Birgit Molander Krogårdsvej 44, 2670 Greve 
Kasserer  Helle Bøgebo Tejstgården 7, 2670 Greve  
Medlem  Merete Müller Krogårdsvej 36, 2670 Greve 
Medlem  Lilli Pedersen Hegnsgården 12, 4., 2670 Greve 

 
Kommende aktiviteter  
Det har vist sig vanskeligt at skaffe underholdning til en del af året, men vi forsøger stadig. Indtil videre 
ser året således ud: 
 

07.10  Bottos Jazz Band spiller og synger - oktober- fest  
                  med Amerikansk lotteri 
10.11  Genhør med giro 413 – JJ’s duo 
02.12  Julefest - med julemand og julegaver og jule-
musik 
 
                                    vi ønsker jer alle et smukt efterår 

 
På Brugerrådsmøder den 23. maj 2022 

blev det besluttet at fra 1. august 2022 skal man betale 10 kr. for Strandnyt 
bladet kan købes i kiosken, mandag og torsdag kl.10.00—11.00 

af andre muligheder er der: 
• Få strandnyt sendt på mail (kræver Publisher på sin pc) 

• få link af Ana, så er der mulighed, få at se det på Greve kommunes hjemmeside. 
• eller gå ind på linket ”greve.dk/voksne-og-aeldre/boliger-og-plejecentre/strandcentret-

plejecenter” 
 

Beboerne på strandcenteret vil forsætte med at få bladet. 
 

Venlig hilsen 
Jannie Brandt 
Formand for Brugerrådet 
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BRUGERMØDE  

i Strandcentret 

 

Torsdag den 13. oktober kl. 13.00 
Samtlige brugere (beboere, pårørende, centergæster, billiardholdene, smykkeholdet, 

trædrejerholdet, togbaneholdet, keramikholdet, porcelænsholdet, linedansere, cykel-

piloterne, træningsinstruktører m.fl. 

Hverdagen efter corona-lukning er nu til en dialog om udnyttelse af lokaler og res-
sourcer på Strandcentret, herunder om der er dage, der er mere stille end andre. Der 
er samtidig behov for en genopfriskning af reglerne for benyttelse af lokaler, bl.a. 
oprydning, rengøring, vedligeholdelse og evt. brugerbetaling. 
 
Samtidig er ønsket, at der tiltrækkes flere brugere til de eksisterende aktiviteter, eller 
til nye aktiviteter.  
 
Måske er det muligt at allerede eksisterende tovholdere på nogle af aktiviteterne kan 
videregive gode råd til andre om det at være tovholder på en aktivitet. 
Vi glæder os til at se jer alle og håber på en god og konstruktiv dialog. 
 
Venlig hilsen 
Strandcentrets ledere og personale 
Strandcentrets Støtteforening 
Connie Vejlø og Jannie Brandt 
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OKTOBERFEST i Strandcentret 
Fredag den 7. oktober 2022 kl. 12.30 

Pris for deltagelse: 

Beboere er gratis 
Pårørende og centergæster 50 kr. 
 
Billetter kan købes i Kioskens åbningstid  
kl. 10.00-11.00 
Torsdag den 29. september  
Mandag den 03. oktober 
 

HUSK AT TAGE PENGE MED TIL  
     AMERIKANSK LOTTERI OG KØB AF 

DRIKKEVARER (VIN, ØL OG VAND) 
       

        BOTTOS JAZZ BAND UNDERHOLDER 
    

SYDKYSTENS MODELJERNBANEKLUB 
 

Sydkystensjernbaneklub har lokaler i vores kælder her på Strandcen-
tret. For ca. et år siden startede de, og der har siden været opbygning 

med moduler der kan flyttes og samles til en stor bane. 
De vil nu give os alle den mulighed, at vise hvad det er de laver og 

bygger på i kælderen. 
                            

Det sker på 1. sal 
Mandag den 10. okt. kl. 14.00—16.00 
Tirsdag den 11. okt. kl. 15.00—17.00 

 
 

Vi glæder os til at se 
Beboere, centergæster og hvem der  

ellers må have lyst. 
hilsen 

Jernbaneklubben 
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Den store ældrefest  19. oktober 

Det har gennem mange år været en tradition, at vi har fejret Valde-

marsdag, den 15. juni. Dette er i de seneste to år blevet til at vi fejrer 

det, der engang hed kartoffelferien, i uge 42. Det var en tradition at 

ældre på plejehjem og ældreinstitutioner fik nye kartofler ledsaget af 

en snaps eller to. I skal ikke snydes for en god fest, og derfor vil den 

store ældre fest fremover være permanent i uge 42. 

Her på Strandcentret vil menuen være 

Stegt flæsk med persillesovs/ kartofler og en 
snaps  

 

 

Genhør med giro 413 
Torsdag den 10. november 2022 kl. 13.00 

 
 

Kom og lyt til JJ’s duo, som vil præsentere os for sange og melodier, som 

vi kan mindes og som er blevet folkeeje. 

Pris for deltagelse: 

Beboere er gratis 
Pårørende og centergæster 50 kr. 

 
 
Billetter kan købes i Kioskens  
åbningstid, som er kl. 10.00-11.00 
Torsdag den 03. november  
Mandag den 07. november 
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Om vi vil det eller ej, nærmer julen sig, og dermed også tiden for juleaktiviteter.  

 

På Strandcentret skal vi snart i gang med at være julekreative dvs der skal laves  

juledekorationer og klippes julepynt og meget mere. 

  

Hvis du har juleting, som er relateret til aktiviteterne, og I ikke selv skal bruge det, 

vil vi være taknemmelige for at modtage det. Så find materialer til juledekorationer, 

bånd, kugler, grønt frem og tag det med til os på Strandcentret.  

PÅ FORHÅND TAK 

 

Kreativ julestue fra uge 40 og frem til uge 46 

Der vil på ugens tre første dage være kreativitet til frem til julemarkedet den 

25. nov. 

Juledekorationer uge 47 

Denne uge vil der blive lavet juledekorationer til julemarkedet. 

Alle er velkommen til at være med og til at være kreativ eller at komme på go-

de ideer. 
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Juletræ og  julenisse 

2. december 2022 kl. 13.00. 

Inden vi ser os omkring er det tiden for jule og hvad der-
af følger med julehygge, -musik og -aktiviteter. 
 
Støtteforeningen holder, som de foregående år, en 
hyggelig julefest for beboere, pårørende og centergæster.  
 
Hvor der vil være dans om juletræet og en julenisse, der deler gaver ud til BEBOERNE. 
Julefesten holdes fredag den 2. december 2022 kl. 13.00. Der vil være mulighed for at 
købe kaffe/the med kage og eventuelt et glas vin eller en øl/vand. Det hele foregår i Ca-
féen i Strandcentret. 
 
Arrangementet er gratis MEN beboerne skal tilmelde sig i afdelingerne senest 18. nov.  
så julenissen ved hvor mange gaver han skal pakke.  

 Fredag den 25. november 

Denne dag er fyldt med tradition og hygge  

kl. 13.00—13.45  KOL-koret 

kl. 13.00—14.30 der bliver serveret gløgg og æbleskive 

kl. 14.00—16.00   julemarked 
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Efteråret nærmer sig så småt. Det mærker vi på mange måder. For mig er det især det, 

at naturens dufte ændrer sig. Mens sommernaturen byder på dufte fra hyld, jordbær, ny-

slået græs, solbærblade, ærteblomster, morgenfruer, så betyder duften af korn, der mod-

nes, blade som visner, regnvåd jord, at sommeren går på hæld. Selvom man ikke har 

alle naturens dufte lige ind i sin stue hver dag, kan man sagtens tænke sig til dem, hu-

ske dem. Og dufte bringer minder med sig… prøv selv! 

 

Jeg er så heldig at have fået naturen og dens dufte tæt på efter, at jeg er flyttet på lan-

det. Det har jeg fået mulighed for, fordi jeg går på pension med udgangen af dette år ef-

ter 28 gode år som præst i Hundige-Kildebrønde sogn. Hele denne sommer har jeg der-

for haft den glæde at kunne sove ude i naturen. Både dufte og lyde medfører en helt 

særlig stemning, når man sover udendørs.  

 

Nogle nætter har der været et barne-

barn med. Det giver også en særlig 

stemning at ligge derude sammen og 

se solen gå ned, himlen forandre far-

ve, se stjerneskud, høre fuglenes sid-

ste kald inden mørket falder på, pind-

svinet pusle og kronvildtet brøle. Og 

mærke katten lægge sig i fodenden 

hos os. 

 

Selvom efteråret er på vej, håber jeg at blive ved med at sove ude en tid endnu og for-

nemme naturens efterårsdufte.  

 

Senere, hvis vi synes det bliver for koldt til at overnatte derude, vil der være andre – og-

så indendørs – mindegivende dufte at glæde sig ved: marmelade af sommerens bær, 

gran, nybagt brød, risengrød med kanel… 

Prøv selv at dufte minderne frem!  

  

De bedste hilsener og tak for gode år i sognet, 

sognepræst og provst, Anne Bredsdorff 
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Foto contra Persondataloven 

For at undgå misforståelser opfordrer Brugerrådet til, at vi alle efterlever Persondatalo-

ven, og i den forbindelse husker at spørge om lov til at lægge foto af personer på Face-

book og andre officielle medier. Læs mere på internettet under persondata. 

 

Hilsen  

Trænger du til at komme lidt ud, og har du lyst til at være sammen med 
andre i hyggelige og afslappende omgivelser 

 Der bliver snakket og drukket kaffe, og af og til kommer der lidt sødt på bordet.  
 Har du lyst til at være en del af vore selskab så kom! 
 

 Vi mødes hver torsdag fra kl. 10.00 til 12.00. 
 

 Har du spørgsmål så kan du henvende dig på tlf. 43 95 90 74.  
 

Hilsen Aktiviteten 

     Hjælp til IT, computer, 

         tablet, iPad og Smartphone 

Hverdagen er i dag blevet digital, så henvendelser til kommunen, andre offentlige 

kontorer, banker og mange andre, helst skal ske via en computer. Det kan give en 

del problemer, for hvordan gør man det mest sikkert og så videre? 
  

Der er hjælp at hente 

Ældre Sagen i Greve har IT-frivillige som kan komme hjem til dig, hvor vi stille og roligt 

hjælper dig i gang eller videre med din computer, tablet (iPad) eller smartphone. Hjælpen 

kan vare fra én til flere gange. 
 

Har du problemer med opdateringer, mail, internet, og ikke lige ved hvad du skal gøre for 

at komme videre, kan vi også hjælpe dig. 
 

Alle IT-frivillige har et ID-kort med og de kan også medbringe computer eller tablet, hvis 

du ikke selv har én.  
 

Kontakt May Grandahl, på telefon 29 11 59 55 (mandag-torsdag mellem kl. 10-14) eller 
send en mail til may.grandahl@outlook.com for at få mere at vide. Tilbuddet er for alle, 
så du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.  
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KIOSKEN ÅBNER IGEN 

Brugerrådet og Støtteforeningen forsøger nu at åbne kiosken igen.  

Det sker mandag den 1. august 2022, kl. 10.00 

 

Derefter er kiosken åben hver mandag og hver torsdag kl. 10.00-11.00.  

Kiosken vil indtil videre være betjent af Mai-Britt Bjørn Hansen og Jannie Brandt. 

Dog skal vi allerede nu informere om, at kiosken er  

ferielukket i perioden 29.8 – 1.9. – begge dage incl. 

 

Vi håber at I alle vil tage godt imod kioskdamerne, som 

vil gøre sit bedste for at betjene jer og samtidig have de 

varer I ønsker.  
 

Det skal dog bemærkes, at der ikke kan købes ugeblade 

eller aviser i kiosken. 

Vi tager ikke imod store pengesedler som 500- og  

1.000 kronesedler, da vi ikke har byttepenge til det. 

Gudstjeneste i Aktiviteten 1. onsdag i hver måned kl. 13.30 
 

       Onsdag den  05. oktober     kl. 13.30  Rikke Marschner 

       Onsdag den  07. november kl. 13.30  Rikke Marschner 

Gudstjenesten er for beboere, centergæster og pårørende. 
Ved gudstjenesten er vi optaget af, hvad det vil sige at være menneske. 
Det formidles i prædiken, bønner og kendte salmer. 
 

Vi slutter med kaffe og hyggeligt samvær 

 Banko i oktober  Kl. 14.00  Banko i november 

 Tirsdag den  04. oktober     Tirsdag den  06. november 
 Tirsdag den  11. oktober      Tirsdag den  13. november 
 Tirsdag den  18. oktober     Tirsdag den  20. november 
 Tirsdag den  25. oktober      Tirsdag den  27. november 
        

               Pladesalg starter fra kl. 13.30 
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Høreundervisningen 

SCR Kommunikation 

 
 

 

 

Omsorgstandpleje 

Hvis du ønsker at blive visiteret til deltagelse i Omsorgstandplejen, ring til  
visitationen i Greve kommune tlf. 43 97 97 97  eller, hvis du vil vide mere 
om Omsorgstandplejen, kan du læse på vores hjemmeside  
www.grevetandpleje.dk, hvor du finder informationer og skema til ansøgning. 
Har du en bevilling så ring og bestil tid på tlf. 70 27 52 85 eller skriv til 

info@hjemmetandlaegen.dk  
 

FODKLINIK  
Camilla Petersen  

 Åbent mandag - torsdag 9 - 14 eller  efter aftale. 

Jeg træffes på telefon 28 10 96 95 eller på  

mail: pinastre@gmail.com 

Gavekort & cremer kan købes 

Frydenhøj Allé 100, 1. sal. Der er elevator! 

1. torsdag i måneden 

Elisagårdsvej 7, 1. - 4000 Roskilde 

Tlf. 46 31 72 31 

Mail: scr.kommunikation.roskilde.dk 

Elisagårdsvej 7, 1. 

4000 Roskilde 

FRISØR             Frydenhøj Allé 100, 1. sal. Der er elevator! 

 

Rie Frederiksen 

Tidsbestilling mandag - fredag kl. 9 - 17  på 26 25 95 41 

Åben: Tirsdag og onsdag 9 - 16 

  Torsdag 9 - 17 og  Fredag 9 - 15 

Alle er velkomne! 

Mere end 20 års erfaring  - dels i salon, dels på plejehjem 

https://tandlægebussen.com/tandpleje-paa-arbejdspladsen/
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Velkommen til 

  

 Henny Wittrup Jensen         bolig   39 E  
 Inge Næsby       bolig 103  
 Maria Lüchow      bolig 121   
 Niels Per Sønderberg Frederiksen    bolig 130  
 Lennart de Stoppelaar    bolig 132 
 Annette Pfeffer      bolig 138 
 Ezzat Pirani       bolig 148 

Fødselsdage i oktober -  Tillykke 

  

 07. oktober Kirsten Jensen   bolig   83 

 09. oktober Bennie Jensen   bolig   82 

 16. oktober Ruth Aase Dynt     bolig 131 

 17. oktober Inge Holm Pedersen  bolig 146 

 21. oktober Poul Johansen    bolig 153 

 30. oktober   Lissi Johanne Thomsen bolig 135 

 30. oktober Wivian Bjerregaard  bolig 117 

 

     

Fødselsdage i november - Tillykke 
 

 23. november  Niels Konradi    bolig   88 

 28. november  Niels Per S. Frederiksen    bolig 130 

         Farvel til 

 Inger Emilie Gunhild Carlsen  bolig   39 H  

 Ketty Neumann     bolig   93 

 Dorte Ljørring      bolig 132 
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Telefontavle 
 

Navn:     Funktion:     Tlf. nr.     . 
 
 
Strandcentret    Frydenhøj Allé  100    43 95 90 00  
 
 

Connie Vejlø     Enhedsleder            43 95 90 00 

Annette Wilhemsen  Administrativ medarbejder   20 42 80 30 

  

 

Per Møller Vesterlund  Gruppeleder Svanehuset  22 10 55 48  
Rikke R. Hansen   Gruppeleder Strandbo/Kvisten 22 41 76 89 
Denise Farrel    Gruppeleder Vibehuset   20 82 21 50 
Gry Lærke Jensen   Gruppeleder Lærkehuset  22 35 19 65 

 

Anja Andersen   Ansvarshavende Assistent  20 87 45 92 
 

Heidi     Husalf      21 51 69 12 

Ana og Ulla    Aktivitetspersonale    43 95 90 00 / 
             51 51 06 31 
 

Gitte Brage    Caféen/køkken drift ansvarlig       43 95 90 00 

Caféen            43 95 90 00 
 

Ole Christensen   Teknisk Serviceleder      29 38 41 57 

Preben De Jonghe   Teknisk Service     20 24 31 69 
 

Rie Frederiksen   Frisør      26 25 95 41 

Camilla Pedersen   Fodterapeut      28 10 96 95 
 

Hjemmeplejen  Nord    Hjemmepleje     46 16 11 90 
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Overblik over faste aktiviteter  

Mandag    kl.  09.30 Petanque  
    kl. 10.00 Billard for alle på 3. sal 
    kl. 10.00 Sang og musik i dagligstuen 
    kl. 10.00 Kreadag: i aktivitetstuen 
    kl. 10.00 Træhold: lokale - kælderen 
    kl. 12.00 - 13.30 Åben træning på 3. sal 
    kl. 13.00 Linedance begyndere/let øvede: lokale - Caféen  
    kl. 13.40 Linedance let øvede/øvede   
    

 
Tirsdag    kl. 09 - 10.30 Åben træning på 3. sal  
     kl. 10.00 Billard for alle på 3. sal 
     kl. 10.00 Porcelænsmaling: lokale - kælderen 
     kl. 11.00 Motion siddende: træningssalen på 3. sal  
     kl. 14.00 Banko i Caféen 
  
Onsdag    kl. 10.00 Billard for alle: på 3. sal 
     kl. 10.00 Keramik: lokale - kælderen 
     kl. 10.00 Træhold: lokale - kælderen 

   kl. 13.00 Kreadag i dagligstuen  
   kl. 13.30 Gudstjeneste 1. onsdag i måneden  

     kl. 14.00 Gymnastik, mobile seniorer/træningssalen på 3. sal  
  
Torsdag    kl.  09 - 10.30 Åben træning på 3. sal  
     kl. 10.00 Billard for alle på 3. sal 
     kl. 10.00 Sølvhold: lokale - kælderen 
      kl. 10.00 Porcelænsmaling: lokale - kælderen 
     kl. 10.00 Torsdagshygge i aktivitetstuen  
     kl. 10.30 Rollatorklubben 
     kl. 11.00 Motion, siddende: træningssalen på 3. sal  
     kl. 13.00 Sang og musik i Caféen  
 
Fredag    kl. 10.00 Billard for alle på 3. sal 
     kl. 12.00 -13.00 Åben træning på 3. sal 
     kl. 13.00 Billard for alle på 3. sal 

 

 07.11  Genhør med Giro 413 med JJ’s duo 
 
    Alle ønskes et dejligt efterår  


