September 2021
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EGETOFT aktivitet og træning
Kirkevej 23 6040 Egtved

? ? ? ? ?
Da der ikke længere kommer et område blad, har centerrådet på Egetoft
vedtaget at vi forsøger med vores eget blad, bladet vil stadig fokusere på
det der sker fremadrettet, men hvad skal det hedde? Kom med dit forslag
senest d. 1. oktober, centerrådet vælger blandt de indkomne forslag hvad
navnet bliver.

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

Trine:

trebl@vejle.dk

Ragnhild

ragsn@vejle.dk

Birgit

birsj@vejle.dk

Aktivitet—kontor

Køkken

Telefonnumre:
Kontor/aktivitet: 29673681
Café/køkken: 2967 3688
-

Kom kun hvis du føler dig rask
Pas på hinanden
Hold god hånd hygiejne
Hold afstand

Dag

Formiddag

Eftermiddag

Mandag Knipling
Træværkstedshold
Billard
Mandeklub i lige uger
Gåturs hold
Ryghold

Pergamano, lykønskningskort
Rollatorrally ( kun for rollator brugere)

Tirsdag Billard
Cykling
Engelsk
Ryghold
Spisevenner

Strikke cafe i lige uger
Smykkehold sølv og sten
Sang i ulige uger

Onsdag Træværkstedshold
Billard
Cykling
Litteraturgruppen Egtvedpigerne i lige uger
Ryghold

Gymnastik med stor afstand
(stående)
Bridge
Patchwork
Engelsk

Mother Teresa strikkeklub i lige
Torsdag Travetur (6 – 8 km.)
Træningshold i maskiner uger
Billard
Cykling med cykler uden
motor
Spisevenner
Fredag

Billard
Vævning

Efter en lang pause starter vi en ny sæson i bridge
Hvis der er nye interesserede vil vi gerne høre fra jer.

— starter smykkeholdet op igen efter knap 1½ års pause, på grund af corona. Margit og Carsten er vejledere på holdet. Hvis du ikke tidligere har gået på holdet, men er interesseret, kan du henvende dig til personalet på Egetoft eller ringe på
nr. 29673681

kl.
13.00—ca. 15.30, holdet mødes hver anden
tirsdag i lige uger, strikker og hyggesnakker og drikker en kop kaffe sammen

Tirpitz
I 2017 blev Tirpitz bunker bygget om af det verdenskendte, danske arkitektfirma BIG, Bjarke Ingels Group, der har værnet om bunkerens
historie og naturen omkring den. Derfor er det nye museum bygget op
i beton og jern, som bunkeren oprindeligt blev fremstillet i og af glas,
der bliver fremstillet af varmet sand, som det sand der kommer fra
klitlandskabet omkring museet. Museet er bygget ind i klitterne og
med en underjordisk gang, der forbinder museet til den sydlige bunker, der også bruges til udstillinger. På det skrånende tag er der plantet
marehalm, så museet falder perfekt ind i de vestjyske omgivelser omkring det. Efter ombyggelsen står museet som en arkitektonisk perle,
der er værd at besøge for både arkitektur og indhold!

I forbindelse med ombygningen er der kommet 4 store udstillingsrum,
der alle er spændende og interaktive. Der er både faste udstillinger og
skiftende specialudstillinger, der alle fortæller en historie om bunkeren
eller livet omkring vestkysten.
De fire faste udstillinger hedder: "Havets Guld", "Tirpitz-bunkeren",
"En hær af beton", "Den skjulte vestkyst". Den femte, som skiftes løbende, ved vi i skrivende stund ikke, hvad kommer til at hedde – det må
blive en overrraskelse!
Vi spiser frokost i Caféen, hvor du selv betaler drikkevarer, maden er
betalt.
Pris for tur, intro, entré, mad og kaffe 200,Tilmelding og betaling på kontoret senest tirsdag d. 24. august

Vi kører til Givskud Zoo hvor vi serverer
en kop kaffe inden vi tager en guide med
ombord i bussen.
Turen bringer os rundt på de store savanner med dyr fra det meste af verden.

På den sidste del af turen kører vi ind
til Europas største løveflok. Undervejs
fortæller guiden sjove og lærerige historier om dyrene og livet i GIVSKUD
ZOO

-

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 36
Karbonader , st. ærter /gulerødder, kartofler.
Uge 37
Fiskefilet, persillesovs, kartofler og gulerodssalat.
Uge 38
Farserede porrer, brun sovs, kartofler, surt.
Uge 39
Frikadeller, varm kartoffelsalat, ærter
Uge 40
Jægergryde, kartoffelmos, syltede drueagurker.
Uge 41
Stegt flæsk, persillesovs, kartofler og rødbeder
Uge 42
Forloren hare, brun sovs, kartofler og coleslaw.
Uge 43
Biksemad, spejlæg, bearnaisesovs, ketchup

Lidt nord for Christiansfeld – over for Den gamle Grænsekro, ligger et
lille museum som fortæller en meget stor historie.
Nemlig historien om en af de vigtigste begivenheder i danmarkshistorien – Genforeningen og tiden
omkring denne.
Det skete alt sammen lige uden
for museets vinduer den 10. juli
i 1920 – det berømte Kongeridt
over den slettede grænse, som
vi kender så godt fra illustrationerne i historiebøgerne. Det var
her Kong Christian d. X blev
tiljublet. Det var her, han løftede en lille hvidklædt pige op på sin hest.
Jo, området omkring museet er et virkelig historisk smørhul for den,
som har sans for historiens vingesus.
For ende af museets parkeringsplads og ca. 40 meters gang står man
direkte ved det tidligere grænsevandløb, med udsigt til den prøjsiske
nivellementssten på den anden side bækken, som dengang var Tyskland. Stien svinger herfra direkte mod øst og følger over ca. 450 meter
den gamle grænse over til den gamle Kongevej, hvor den udmunder og
stopper tæt på det sted, hvor engang Høkkelbjerg Kro lå.

-

Vi kører til en frugtplantage ved
Båring Vig på norvest Fyn. Her kan
der plukkes frugt eller man kan købe forskellige frugter som allerede
er plukket. Herfra kører vi til Tvillingegården, som ligger utrolig naturskønt, hvor vi spiser frokost og
ser gården og måske en går tur til
vandet. Vi drikker kaffe og spiser
kage inden hjemturen
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 16.00.
Pris: 200,- for bus, frokost m. 1 øl/vand og kaffe og kage
Tilmelding og billetkøb på kontoret senest torsdag d. 23. september.

Endelig efter 1½ års pause starter sangholdet op igen, og vi glæder os til at se jer alle sammen.
For at vi kan komme godt fra start skal vi passe på hindanden, vi
overholder naturligvis alle gældende restriktioner og alle skal vise
coronapas.
Kom kun hvis du føler dig rask
Pas på hinanden
Hold god hånd hygiejne
Hold afstand

mødes næste gang
Du skal som tidligere melde fra hvis du er forhindret
på tlf: 29673681
Vi serverer en frokostret. Det eneste du skal gøre er, at medbringe
dit coronapas eller en negativ lyn test max 72 timer gammel PCR
test max 96 timer
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.
Mange hilsner
Initiativtagerne Eva Søndergaard, Ida Mogensen og Ingrid Laudal

Vær med til at bryde ensomheden for mennesker, der er alene. Bliv
besøgsven og spred glæde hos et andet menneske.
Du tager på besøg hjemme hos et andet menneske, du lytter og er interesseret, så kommer samtalen af sig selv. Du skal være stabil, da du
bliver ugens højdepunkt for et andet menneske, og det vil ingen gå
glip af.
Du får godt samvær og nærvær med et andet menneske, som deler ud
af sit livs historier.
Et besøg varer ca. 2 timer. Hvor ofte aftales mellem ven og vært men
oftest 1 gang om ugen eller hver anden uge.
Kom ind og få en snak på kontoret på Egetoft eller ring på tlf. 2967
3681, så finder vi ud af, hvad der videre skal ske.

Har du problemer med at betjene og vedligeholde dine høreapparater,
og bor du i Vejle Kommune, kan du hos os få hjælp til:

·
·
·
·

Bestilling af batterier og slanger
Betjening af høreapparater Vedligeholdelse af høreapparater
Skift af slange og filtre
Henvisning til anden hjælp efter behov

Tidsbestilling er påkrævet og kan ske mandag - torsdag 8:30-9:30 på
tlf. 76 81 55 60.

–

-

