HOLMEGÅRDEN • BAKKEGÅRDEN •EGETOFT
HEJLSKOV • STENSVANG • ÅGÅRDEN •
DEMENSENHEDEN-LINDEGÅRDEN

Teglgårdsvej 15, 3. sal • 7100 Vejle • Telefon 76 81 79 00
Områdekontoret stiller om til samtlige centre og distrikter.
Områdekontoret kan samtidig oplyse om lokaltelefonnumre.

Mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-14.
Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.

www.omraadevest.vejle.dk

Træffetid ma.-to. 8.00-15.00, fr. 8.00-13.00 på tlf. 76 81 66 00 og spørg
efter en demenskonsulent.

Kontakt: Hvis du har et fysisk, psykisk eller socialt problem og har
brug for hjælp fra Vejle Kommune, så henvend dig tlf. 76 81 00 00,
telefontid kl. 8.30-11.00. E-mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk

Trine Blåbjerg ansvarshavende redaktør
Ulla Jeremiassen og Birte Hansen, korrektur
Anne Østerberg, teknik
Udvalget kan kontaktes på mobiltelefon 29 67 36 81
eller på mail: anneo@vejle.dk

Dette er det sidste fælles blad for område Vest. Efter sommerferien vil der blive truffet beslutning
om, hvordan der fremover vil blive informeret om
aktiviteterne på de åbne dagscentre.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Bentzen
Områdeleder i senior
Det første område vest blad udkom i januar 2007,
og der har kun været få ændringer i løbet af årene.

rigtig god sommer til alle.
Med venlig hilsen Redaktionsudvalget

Mandag, tirsdag og onsdag 8.30 til 16.00
Torsdag 8.30 til 15.30 og fredag 8.30 til 14.30
Du kan læse mere om vores cafe/dagcenter på Vejle kommunes hjemmeside. www.vejle.dk

søg efter.
Hvis du ønsker at være venner med os på Facebook, kan du henvende
dig. Vi er en lukket gruppe, så alle ikke kan kikke med. Det er en god
ide at være venner med os på Facebook, da I der får lidt ekstra informationer. Mange af vores brugere er glade for denne service.
I kan betale med mobile Pay.

Vores corona situation har nu ændret sig til at vi holder afstand,
spritter af og viser coronapas. Tak for jeres måde at håndtere alle
restriktioner på.

—
(Næste gang bliver fredag d. 3. september)
Vi er startet op med brunch igen, da vi og vores kunder syntes det er
en dejlig formiddag.
Vi har lavet lidt om på konceptet og tilføjer lidt nyt hver gang, så der
bliver lidt variation. Prisen stiger til 50.00 kr. som betales ved tilmelding senest fredagen før arrangementet. I prisen er der kaffe ad libitum.
Brunchen vil fremover bliver portionsanrettet for at undgå, at vi alle
rører ved maden, dette for at passe godt på hinanden og mindske
risiko for smitte.

·
·
·
·
·
·
·
·

forskelligt brød
pålæg
ost
marmelade,
noget med æg
noget sødt
Lidt frugt
kaffe ad libitum

Denne gang er der ikke en aktivitets oversigt med i bladet, da alt ikke
er faldet på plads endnu. Men du er velkommen til at komme ind i Caféen og få et program. Dette blad er skrevet inden vi havde programmet færdig.
Vi er også så småt i gang med at lave kulturkalenderen, som også kan
udleveres ved henvendelse hos os.

Gåturen varer ca. 1 time.
Gå dig glad. Vi går en dejlig lang tur ud i Vejles skønne natur hver
mandag kl 9.30-10.30.
Det er så sundt for dig. Kom ud af stuerne, snør traveskoene og få nogle hyggelige stunder sammen med skønne
mennesker

Vi har 2 rigtig hyggelige patchworkgrupper der mødes hver mandag
eftermiddag kl. 13.00 og tirsdag formiddag kl. 9.00. Begge hold er for
både begyndere og øvede.
Vi gør en dyd ud af at hjælpe og inspirere hinanden.
Kom endelig og se, om det ikke skulle være noget for dig

Det styrker hjernen at lave håndarbejde og være kreativ. Så fat strikkepindene og mød op om tirsdagen, hvor vi har et stort strikkehold, med
god inspiration og hjælp fra hinanden.
Vi har mange opskrifter til inspiration. Vi har også garn og strikkepinde.
Du må meget gerne selv medbringe
det du ønsker at strikke med og på.

Herrerne mødes og drikker kaffe.
Engang imellem spiser de frokost og får en
lille én. Der bliver diskuteret og snakket
om alt fra lokale minder til verdenssituationen. Der er som regel også en lille vits der
bliver fyret af. Der er ikke noget fast program for dagen. Andet end hvis der skal
holdes fødselsdag el. lign.

Vi har et lille kniplehold men de kunne godt tænke sig at være flere på
holdet. Kom og vær med til at kniple

–
Vi mødes i fysioterapien og dyrker siddende gymnastik efter bedste
evne, til dejlig musik. Ca. halvvejs holder vi en drikke/vandpause.
Vi afslutter med en kop kaffe og evt. 1 rundstykke.

Gruppen er for kvinder der har lyst til at mødes med andre kvinder.
Der vil blive snakket om stort og småt. Har du lyst til strikke eller anden form for håndarbejde er der mulighed for det, eller har du et lille
problem med brugen af din P.C / Ipad kan vi også prøve at hjælpe
med det

7/7 Banko
14/7 Hyggelig samvær
21/7 Hyggelig samvær
28/7 Hyggelig samvær

4/8 Hyggelig samvær
11/8 Hyggelig samvær
18/8 Hyggelig samvær
25/8 lukker vi kl. 13.30

I skrivende stund kender vi ikke støtteforeningens skæbne, men vi
kan allerede nu sige, at uanset hvad, vil vi fortsætte med bankospil,
årstidens fester, musik arrangementer, foredrag og modeopvisning.
Kulturkalenderen som er under udarbejdelse, udkommer i løbet af
sommeren.

Sæt X i kalenderen til høstfesten, som vi afholder onsdag d. 22
september. Vi sætter plakater op, og lægge opslag ud på
Facebook: cafe Holmen Holmegården, Der kommer mere information i september bladet.

–

-

Juli/August har vi gudstjeneste

Bankospil/amerikansk lotteri
hver
vi starter med Banko og slutter af med kaffe og kage. Pladerne koster
10,- pr stk. 2,- pr. lod til amerikansk lotteri, og kaffe/kage koster 20,Tilmelding er nødvendig på tlf 21346671.

-

-

–

Plejecenter Ågården Majsvænget 74
6040 Egtved
Tlf.: 76 81 75 02 : spørgsmål og ideer til Mette Olsen

Bustur til Papirmuseet i Silkeborg . Vi starter med at spise vore
medbragte madpakker, derefter får vi rundvisning hvor vi kommer
op i tårnet, derfra kan vi se ud over hele Silkeborg . Der er elevator .
Vi kører videre ud til den genfundne bro hvor vi drikker kaffe som
bestyrelsen sørger for. På vejen hjem spiser vi til aften på et endnu
ikke planlagt spisested.
Afgang KL. 9:45 V Nebel kirke 10:00 Ø. V. hallen
Forventet hjemkomst kl. ca. 20:00
Tilmelding senest den 3/6 Pris 275,- kr. til bestyrelsen, ved Lone Larsen tlf.: 30276839 eller mail: lk.aaby@gmail.com
Vores aktiviteter står i Forenings Nyt.
For dem som ønsker at overføre kontingent er
Kontonummer: reg.nr.7392
konto.nr.3189759. MobilePay59701

Kirkevej 23 • 6040 Egtved
Åbningstider: ma.-to. 8.00-15.30, fr. 8.00-12.00
Cafeen: ma.-to. 8.30-15.00, fr. 8.30-12.00
Kontaktinformationer – Egetoft
Mailadresser:
Anne:
anneo@vejle.dk
Marianne:
mlard@vejle.dk
Aktivitet—kontor
Trine:
trebl@vejle.dk
Ragnhild
ragsn@vejle.dk
Køkken
Birgit
birsj@vejle.dk
Telefonnumre:
Kontor/aktivitet: 29673681
Café/køkken: 2967 3688
-

På Egetoft skal vi holde afstand, spritte af tage hensyn til hinanden og

Som I stadig skal fremvise.
Tak for jeres gode måde at håndtere alle forandringerne på.

Dag

Formiddag

Mandag Knipling
Træværkstedshold
Billard
Gåturs hold

Eftermiddag
Pergamano, lykønskningskort
Rollatorrally ( kun for rollator brugere)

Tirsdag

Billard
Cykling
Spisevenner

Onsdag

Træværkstedshold
Spisevenner
Billard
Cykling

Patchwork
Gymnastik med stor afstand
(stående)

Torsdag

Travetur (6 – 8 km.)
Træningshold
Billard
Spisevenner

Mother Teresa strikkeklub i lige
uger

Fredag

Billard
Vævning

Hvis du gerne vil på et hold skal du henvende dig til personalet, da vi i
øjeblikket, forsøger at holde grupperne så adskilte som muligt og med
de samme personer der mødes hver gang, der er kun få hold hvor man
bare møder op og er med, vi skal ligeledes overholde restriktioner om
antal forsamlede som er forskelligt afhængigt af lokalets størrelse.
,
Mandag formiddag fra kl. 9.30 til ca. 11.30 går vi i et roligt tempo med
mange pauser vi går max 3 km.
Torsdag formiddag fra kl. 9.30 til ca. 12.00 går vi rask til og vi går mellem 5 og 9 km. Begge gå hold mødes på Egetoft.

For at deltage skal du
henvende dig til personalet for at komme på
et hold.
Maden vil hovedsagelig bestå af gode danske retter, prisen er 50,- hver gang (med enkelte
undtagelser) for maden. Ret til ændring i menuen forbeholdes.

Uge 27
Hønsefrikasse’ m. nye kartofler, jordbær m. flødemælk kr. 75,Uge 28
Brændende kærlighed, rødbeder,og jordbær m. flødemælk kr. 75,Uge 29
Bøf m. bløde løg, kartofler og asier
Uge 30
Boller i karry, ris og ærter
Uge 31
Panneret kyllingefilet, kold aspargessovs kartofler
Uge 32
Vi griller pølser, kold kartoffelsalat
Uge 33
Hamburgerryg, aspargessovs, blomkål og gulerødder og kartofler
Uge 34
Vi griller kyllingefilet og pølser
Uge 35
Mørbradgryde m. mormor salat og kartofler

Har du mistet din ægtefælle, samlever eller andet nærtstående familiemedlem og kunne du tænke dig at gå ture sammen med andre i samme
livssituation?
Vi starter fra Egetoft: Tirsdag d. 22. juni kl. 9.30
Vi mødes udenfor Egetoft og går en halv til en hel time i Egtved, og slutter af med en kop kaffe i Egestuen til Egetofts
sædvanlige priser, omkring kl 10.30
Tilmelding til Trine eller Marianne på Egetoft
trebl@vejle.dk—mlard@vejle.dk
Tlf.:2967 3681

Har du problemer med betjening og vedligeholdelse af dine høreapparater, og bor du i Vejle Kommune, kan du hos vores hørekonsulent få hjælp
til:
l
Bestilling af batterier og slanger
l
Betjening og vedligeholdelse af høreapparater
l
Skift af slange og filtre
l
Henvisning og rådgivning til anden hjælp efter behov
Hørekonsulenten kan træffes på Egetoft tirsdage i lige uger i tidsrummet
11.05 til 11.50
Du skal bestille tid for at træffe hørekonsulenten på Egetoft.
Tidsbestilling til hørekonsulent skal ske på tlf. 76 81 55 60 senest dagen før.
Du kan også sende en sms med besked eller spørgsmål til hørekonsulenterne på 2489 8840.
Telefonen har åben fra mandag til torsdag mellem kl. 8.30 og 9.30
Venlig hilsen Hørekonsulenterne fra Kommunikation & Teknologi

Kære alle single damer.
Nu må vi endelig starte de lidt større hold op igen, det har vi sørme
ventet længe på.
Derfor vil vi gerne se jer til en hyggelig frokost på Egetoft torsdag den
26/8 kl 12.00 til sædvanlig pris 50,- kr.
Vi tænder op i grillen og laver en lækker salat. Det eneste du skal gøre
er, at medbringe dit coronapas eller en negativ lyn test max 72 timer
gammel PCR test max 96 timer
Vi glæder os til, at se jer alle sammen igen.
Er du forhindret så husk at melde fra på kontoret på Egetoft eller
tlf. 29 67 36 81.
Kærlig hilsen
Eva, Ida, Ingrid og Trine
Har du lyst til at være en del af fællesskabet, så meld dig. Eneste krav
er, at du er alene på adressen og 60+ og har et ønske om at dele oplevelser med andre. Vi har i fællesskab deltaget i flere arrangementer i
og omkring Egtved.
Initiativtagere: Eva Søndergaard, Ida Mogensen og Ingrid Laudal

Hvad gør du, hvis du gerne vil bo i din egen bolig, men har brug for
støtte og savner fællesskab
Eller hvis dine børn og pårørende bor langt væk og ikke lige kan træde til, når du har brug for en hjælpende hånd?

For mange er svaret at flytte i et bofællesskab. Ofte er tryghed et nøgleord. Det er rart at vide at der er nogen tæt på. Oveni får du et godt naboskab, netværk og mulighed for at trække dig tilbage i egen bolig.
I Vejle kommune har du nu mulighed for at bo i en særlig type ældrebolig—en såkaldt tryghedsbolig, som netop kombinerer fællesskab og
privatliv i Bredsten.
Hvis du vil vide mere om bofællesskabet ”Blicherbo” i Bredsten—eller
gerne vil visiteres til en af fællesskabets tryghedsboliger, så kontakt:
Myndigheds afdelingen tlf.: 76818082
alle hverdage fra kl. 8.30—11.00

