Program for forår/sommer 2018
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Teglporten 11 • 3460 Birkerød • Tlf. nr. 46 11 39 50 • www.rudersdal.dk/teglporten

Velkommen

til Aktivitetscenter Teglportens
program for forår og sommer 2018
Sommeren er her igen – og det betyder for de fleste, at der er meget

mere tid og lyst til at være ude og nyde naturen. Og netop naturen er temaet
for vores program for sommeren 2018.
Naturtemaet kan du finde i næsten alle vore aktiviteter henover sommeren –
det kan være i madlavningen, i de kreative fag, i udflugterne, samt i nogle af
vore motionstilbud.
I vores nye program finder du et væld af gode tilbud, hvad enten det gælder
fysiske aktiviteter, kreative sysler eller aktiviteter for hjernen.
Du kan allerede nu glæde dig til en sommer fyldt med spændende tilbud,
dejligt samvær, god mad, foredrag og fester.
Her i huset kan du dyrke mange forskellige former for motion; lige fra stolegymnastik til Grøn Puls. De kreative værksteder byder på filtning, strikkemaskiner og meget andet.
Noget helt andet er vores tilbud om læsegrupper, historie, litteratur, debat,
sang og meget andet, som du kan finde inde i programmet.
Denne sommer byder som altid på nye og lidt anderledes aktiviteter end
vinterprogrammet og hvis du synes, at der er noget, der mangler, eller hvis
du gerne vil dele dine evner og viden inden for et eller andet emne, så er du
meget velkommen til at kontakte en af medarbejderne. Vi vil meget gerne
have input og idéer fra dig.
I Teglporten skaber vi rammerne for et aktivt liv sammen
med brugerne og de frivillige, og det giver et hus,
der er drevet af engagement og glæde.
En måde at dele sit overskud og sine talenter på kan være at blive frivillig i
Teglporten – og det kan være store som små opgaver. I dag er der over 70
frivillige, og sammen skaber vi rammerne for det sociale fællesskab. For det
at være en del af et socialt fælleskab er også det, du får ud af at besøge Aktivitetscenter Teglporten.
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Du kan allerede nu glæde dig til en udbytterig og
underholdende sommer i vores dejlige hus.
Sæsonen starter i uge 19 og varer til og med uge 35.
Tilmelding til sommersæsonen sker: ONSDAG DEN 18. APRIL KL. 11
På gensyn!
Siger alle Aktivitetscenterets medarbejdere, som er:
Centerleder Cathrine Toft Nordbeck
Administrativ medarbejder Vibeke Juulsgaard Mikkelsen
Aktivitetsmedarbejderne: Charlotte Heichelmann, Hanne Melbye, Tina Maj
Christensen, Ulla Uldahl og Ulla Ørskov
Alle Aktivitetscenter Teglportens medarbejdere kan kontaktes på telefon:
46 11 39 50.
Aktivitetscenter Teglportens åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9-15.30.
Fredag kl. 9-14.30.
Receptionen kan kontaktes kl. 10-14 på tlf. 46 11 39 50
Kontoret er åbent hver dag kl. 10-13.
Bemærk dog, at i uge 29, 30 og 31 har kontoret kun åbent mandag og onsdag
kl 10-13.
E-mail: 		
Hjemmeside:

aktivitetscentret-teglporten@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk/teglporten
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Uge aktiviteter - oversigt
								
Side:
Uge 19: 							
Aftensspisning og Kagens Dag ...................................................... 7
Uge 20:
Samtalemiddag om ”Natur” .......................................................... 8
Uge 21:
Onsdagsklub, Urtevandring og Vegetarisk madlavning ................ 9-10
Uge 23:
Mænds Sundhedsdag, Nørrebros Bryghus og Samtalesalon
om ”Livskvalitet” .......................................................................... 10-11
Uge 24:
Busrejse til Midtjylland ................................................................. 12
Uge 25:
Samtalemiddag om ”Naturlig Sundhed” og Ninas Naturcafé ....... 13-14

UGE 19
1.1

Aftenspisning - mandag den 7. maj

Mandag den 7. maj vil det være muligt, at deltage i vores hyggelige aftenspisning. Denne aften vil vi få besøg af nogle flygtninge, som har fået asyl i Danmark, og som bor her i området. Her vil vi få mulighed for at høre om dem, og
vi kan fortæller om os.
Vi er fælles om, at lave maden og at rydde op efter middagen. Alle er velkomne også du, som måske ikke har været med før, du er også meget velkommen.
Maks 20 deltagere.
Tid:		
Mandag den 7. maj kl. 16-20
Sted:		
Solstuen		
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
22,50 kr. + prisen for middagen
Tilmelding:
Mandag den 30. april fra kl. 10 på tlf. nr. 46 11 39 50

Uge 26:
Grill og Salat og Onsdagsklubben ................................................. 15
Uge 27:
Wellness dage, Tur til Nordhavn og Græsk mad ........................... 16-17
Uge 28:
Samtalesalon om ”Taknemmelighed” ........................................... 18
Uge 29:
Blomsterbergs Café i Lyngby og Italiensk mad .............................. 19
Uge 30:
Filtning .......................................................................................... 20
Uge 32:
Kunstmarked på Vor Frue Plads .................................................... 20
Uge 33:
Klog på naturen ............................................................................. 21
Uge 34:
Klog på naturen ............................................................................. 21

1.2

”Kagens Dag” - onsdag den 9. maj

Kagens Dag er en tradition, som er blevet afholdt igennem flere år på Københavns Rådhus. I år har vi besluttet at prøve dette koncept.
Selve programmet for dagen vil blive annonceret midt i april. Det vil kunne
ses på vores hjemmeside og vores opslagstavler.
Tid:		
Onsdag den 9. maj kl. 13.30
Sted:		
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann og Ulla Ørskov (medarbejdere)

Uge 35:
Fællestur til Tisvildeleje og Klog på naturen ................................. 22
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UGE 20

UGE 21

1.3

1.4

Samtalemiddag om ”Natur” - fredag den 18. maj

For os mennesker handler natur både om at få mad på bordet og om noget,
der giver de fleste af os en særlig oplevelse af ro og skønhed.
Dagens spørgsmål handler om hvad naturen betyder for dig/os, og om hvordan vi kan leve i et godt fællesskab med den.
SAMTALEMIDDAGE - handler om at samle mennesker til gode samtaler over
et dejligt måltid mad.
Vi skal have lækker sommermad og samles om meningsfulde samtaler, nærvær og humor.
Du inviteres til middag, som Ulla Ø har tilberedt, ved smukt pyntede borde,
enten på terrassen eller i Solstuen (afhængigt af vejret). Undervejs under
måltidet laver vi rundbordssamtaler om dagens emne ud fra spørgsmål, der
er forberedt på forhånd.
Maks 10 deltagere.
Tid:		
Fredag den 18. maj kl. 12-15
Sted:		
Solstuen eller terrassen
Aktivitetsledere:Ulla Uldahl og Ulla Ørskov (medarbejdere)
Pris:		
100 kr. ekskl. drikkevarer
Tilmelding:
2 uger før arrangementet

Onsdagsklub - onsdag d. 23. maj

Hen over sommeren vil der være to onsdage med onsdagsklubben. Hvad der
sker de to onsdage er under udarbejdelse.
Se opslag på tavlen først i maj. Du er meget velkommen til at møde op til
disse to arrangementer, tilmelding ikke nødvendig.
Der bliver serveret kaffe og kage.
Tid:		
Onsdag den 23. maj kl. 13-15
Sted:		
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
45 kr. inkl. kaffe og kage

1.5

Urtevandring - torsdag d. 24. maj

Naturen er smækfyldt med sunde velsmagende urter, der både gavner dit
køkken og din sundhed. Vi har det med at købe importerede urter og helsemedicin for mindre formuer uden at tænke på, at vi blot kunne gå uden for
vores dør, om ikke andet så for at supplere.
Vi har det hele – LIGE her i vores nordiske skønne og givende natur.
Tag med på en spændende urtevandring med Jeanett Debb fra Skodsborg
Skovfitness.
De urter du samler kan du fx bruge dagen efter, hvor 2 x Ulla vil lave vegetarisk mad.
Tid:		
Torsdag den 24. maj kl. 12-16
Sted:		
Bøllemosen i Nærum - vi mødes på Birkerød station kl. 12
Aktivitetsledere:Ulla Uldahl og Charlotte Heichelmann (medarbejdere)
Pris:		
75 kr.
Tilmelding:
Senest mandag den 14. maj
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1.6

Vegetarisk madlavning - fredag den 25. maj

Kom og vær med til at udforske det vegetariske køkken sammen med os. Man
behøver ikke at forsage kød fuldstændigt for at nyde et lækkert, vegetarisk
måltid ind imellem. Vi bruger bl.a. planter og urter, som vi selv har indsamlet
i naturen til at frembringe en middag, der både mætter, er farverig og indbydende.
Maks 8 deltagere.
Husk at medbringe et forklæde.
Tid:		
Fredag d. 25. maj kl. 10-14
Sted:		
Solstuen
Aktivitetsledere:Ulla Ørskov og Ulla Uldahl (medarbejdere)
Pris:		
80 kr.
Tilmelding:
Senest torsdag den 17. maj

1.8

Nørrebro Bryghus - Onsdag den 6. juni

Vi skal ind og opleve stemningen på et af Danmarks velrenomerede Bryghuse.
Nørrebros Bryghus åbnede i 2003 og har brygget mere end 250 forskellige
øltyper siden da. Bryghuset er siden blevet solidt placeret som et omdrejningspunkt i den danske ølkultur. Vi starter med et spændende ølforedrag/
ølsmagning, og efterfølgende spiser vi frokost i restauranten. Vi tager tog til
Nørreport, og fortsætter på gå-ben til Ryesgade 3 (tæt på Nørrebros Teater).
Maks 10 deltagere.
Tid:		
Onsdag den 6. juni kl. 10
Mødested:
Receptionen
Aktivitetsledere:Ulla Ørskov og Tina Maj Christensen (medarbejdere)
Pris: 		
200 kr. + transport og spisning
Tilmelding:
Senest torsdag 24. maj

UGE 23
1.7 Mænds Sundhedsdag på Havarthigården - 		
onsdag den 6. juni
Kom og vær med til en spændende - og gratis - dag med foredrag om livskvalitet og sundhed. Velkomst ved borgmester Jens Ive.
Efter to korte foredrag om livskvalitet, serveres der grillpølser i den hyggelige
gårdhave.
Her fås oplysninger om mange af de gode aktivitetstilbud for mænd, der foregår i Rudersdal Kommune.
Du kan slå dig ned i hyggeligt samvær ved bordene i gårdhaven.
Drikkevarer sælges til rimelige priser.
Se mere på Ældresagens, Aktivitetscentrenes og Aktive Birkerød Seniorers
hjemmesider, samt annonceringen i lokalaviserne.
Tid:		
Sted:		
Henvendelse:
Pris:		

Onsdag d. 6. juni kl. 10-14
Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte
Ulla Uldahl (medarbejder)
Gratis og ingen tilmelding
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1.9

Samtalesalon om ”Livskvalitet”- fredag den 8. juni

Forskning viser, at jo mere glæde, vi oplever i hverdagen, des sundere og
længere et liv får vi.
I denne Samtalesalon spørger vi hinanden ind til livskvalitet og hverdagsglæde.
Hvad forbinder du med livskvalitet? Hænger sundhed og livskvalitet sammen?
Hvad giver glæde i hverdagen, og kan man selv gøre noget, for at få mere
glæde ind i hverdagen? Er der forskel på, hvad mænd og kvinder gør?
Vi byder velkommen til en eftermiddag i selskab med andre åbne og nysgerrige mennesker, hvor vi dyrker de spændende samtaler, som vi alle sammen
bliver beriget af. Alle er velkomne.
Maks 25 deltagere.
Tid:		
Fredag den 8. juni kl. 13-15
Sted:		
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Ulla Uldahl (medarbejder)
Pris:		
50 kr. inkl. kaffe/kage
Tilmelding:
Senest torsdag den 7. juni
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UGE 24

UGE 25

1.10 Busrejse med AktivitetscenterTeglporten og
Adrian Rejser til Midtjylland

1.11 Ninas Naturcafé - onsdag den 20. juni

Vi tager på en spændende og hyggelig tur til Midtjylland, hvor vi skal bo på
Hotel Pejsegården i Brædstrup.
I løbet af de tre dage skal vi bl.a. se Himmelbjerget og Kvinde-egen, Geografisk Have, Brunkulslejerne, Herning Tekstilmuseum, Kunstcentret Silkeborg
Bad, Museum Skanderborg og Økolariet i Vejle.
Maks 40 deltagere.
Tid:		
Tirsdag den 12. juni - fredag den 15. juni
Aktivitetsledere:Charlotte Heichelmann, Ulla Uldahl og Cathrine Toft 		
		
Nordbeck (medarbejdere)
Pris:		
3.795 kr.
Kontakt:
Tlf.: 46 11 39 50 for information om ledige pladser.
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Vi nyder Ninas lækre frokost og stedets atmosfære. Caféen ligger i naturskønne omgivelser i Allerød.
Efter maden går vi en tur i området. Alle kan være med, da vi tager hensyn til
gangbesværede.
Der er mulighed for at køre med minibus til caféen, hvis man er gangbesværet
(max. 7). Vi mødes i receptionen kl. 11.
Ulla U. cykler derop gennem den smukke natur.
Turen er på ca. 9 kilometer. Dem, der vil cykle, mødes på Teglporten kl. 10.30.
Husk at sige ved tilmelding, hvordan du ønsker at komme til caféen.
Maks 17 deltagere.
Tid:		
Onsdag den 20. juni - på caféen kl 12
Sted:		
Receptionen og Ninas Naturcafé
Aktivitetsledere:Charlotte Heichelmann, Ulla Uldahl og Ulla Ørskov
		
(medarbejdere)
Pris:		
22.50 kr. + betaling for mad på caféen og evt. kørsel
Tilmelding:
Senest mandag den 11. juni
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1.12 Samtalemiddag om ”Naturlig Sundhed” - 		
fredag den 22. juni
Med udgangspunkt i Skt. Hansbålet og tidligere tiders afbrænding af hekse, som ofte var datidens svar på alternative behandlere – handler dagens
samtale om hvad sundhed og trivsel egentlig er for en størrelse? Hvad er det
alternative og hvad er det officielle syn på sundhed og trivsel, og hvad kan de
to verdener lære af hinanden? Hvad er sundhed for DIG?
SAMTALEMIDDAGE - handler om at samle mennesker til gode samtaler over
et dejligt måltid mad.
Vi skal have lækker sommermad og samles om meningsfulde samtaler, nærvær og humor.
Du inviteres til middag, som Ulla Ø har tilberedt, ved smukt pyntede borde,
enten på terrassen eller i Solstuen (afhængigt af vejret). Undervejs under
måltidet laver vi rundbordssamtaler om dagens emne ud fra spørgsmål, der
er forberedt på forhånd.
Maks 10 deltagere.

UGE 26
1.13 Grill og Salat - onsdag og fredag
Salat og grill er noget vi danskere forbinder med sommeren, det vil vi også
gerne her på Teglporten.
Vi griller i vores have, og i køkkenet tilbereder vi nogle dejlige salater, som
passer til grillen. Alt dette krydrer vi med hygge og samvær i køkkenet.
Husk at medbringe et forklæde og det gode humør.
Maks 10 deltagere.
Tid:		
Onsdag den 27. juni og fredag den 29. juni kl. 10-14
Sted:		
Solstuen og Haven
Aktivitetsleder: Ulla Ørskov (medarbejder) og Henrik Hermandsen (frivillig)
Pris:		
170 kr.
Tilmelding:
Senest mandag den 18. juni

Tid:		
Fredag den 22. juni kl. 12-15
Sted:		
Solstuen eller terrassen
Aktivitetsledere:Ulla Uldahl og Ulla Ørskov (medarbejdere)
Pris:		
100 kr. ekskl. drikkevarer
Tilmelding:
2 uger før arrangementet

1.14 Onsdagsklub - onsdag d. 27. juni
Hen over sommeren vil der være to onsdage med onsdagsklubben. Hvad der
sker de to onsdage er under udarbejdelse.
Se opslag på tavlen først i maj. Du er meget velkommen til at møde op til
disse to arrangementer, tilmelding ikke nødvendig.
Der bliver serveret kaffe og kage.
Tid:		
Onsdag den 27. juni kl. 13-15
Sted:		
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
45 kr. inkl. kaffe og kage
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UGE 27

1.16 Tur til Nordhavn - torsdag den 5. juli

1.15 Wellness dage - mandag, tirsdag og onsdag
Wellness, eller velvære, betyder, at have det rart og hygge om hinanden.
Vi giver hinanden fodbad, lettere massage og generelt forkæler hinanden.
Det kan måske være en lille opmærksomhed i utide, et rosende ord, en udflugt, lidt godt at spise, alt efter holdets humør og – naturligvis vejret.
Maks 6 deltagere.
Tid:		
Den 2. juli, 3. juli og 4. juli, kl. 10-14
Sted:		
Solstuen
Aktivitetsledere:Bodil, Kisser, Inge og Grethe (frivillige)
Pris:		
67,50 kr.
Tilmelding:
Senest mandag den 18. juni

For 2 år siden var vi inde og se hvad der er sket i bydelen Nordhavn. Nu vil vi
tage derind igen og gense området, og se hvor meget der sket siden sidst. Der
vil også blive mulighed for at se den udstilling, som ”By og Havn” har lavet
over området.
Maks 15 deltagere.
Tid:		
Torsdag den 5. juli kl. 10-15
Sted:		
Vi mødes på Birkerød station kl. 10.00
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
22,50 kr.
Tilmelding:
Senest fredag den 22. juni

1.17 Græsk mad - fredag den 6. juli
Denne dag laver vi spændende mad fra det græske køkken.
Den græske madkultur har kun ændret sig lidt igennem tiderne, og bærer på
arven fra det Oldgræske og senere det Byzantinske køkken. Græsk mad er en
del af det sunde middelhavskøkken.
Vil du være med til at lave lækre græske retter?
Husk at medbringe et forklæde.
Maks 8 deltagere.
Tid:		
Fredag den 6. juli kl. 10-13.30
Sted:		
Solstuen
Aktivitetsleder: Ulla Ørskov (medarbejder)
Pris:		
80 kr.
Tilmelding:
Senest mandag den 9. juli
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UGE 28

UGE 29

1.18 Samtalemiddag om ”Taknemmelighed” - 		
fredag den 13. juli

1.19 Blomsterbergs café i Lyngby - onsdag d. 18. juli

SAMTALEMIDDAGE - handler om at samle mennesker til gode samtaler over
et dejligt måltid mad.
Vi skal have lækker sommermad og samles om meningsfulde samtaler, nærvær og humor.

Mette Blomsterberg giver i TV programmet ”Det Søde Liv” inspiration til alle
Danmarks hjemmebagere. Hun har 2 caféer, som ligger i København og Lyngby.
Vi besøger caféen i Lyngby, hvor vi skal nyde Blomsterbergs lækre kager og
stedets atmosfære. Efter kagen går vi en tur i området, hvor alle kan være
med. Vi tager hensyn til evt. gangbesværede. Kørsel til caféen kan evt. foregå
med Flextrafik.
Maks 12 deltagere.

Du inviteres til middag, som Ulla Ø har tilberedt, ved smukt pyntede borde,
enten på terrassen eller i Solstuen (afhængig af vejret). Undervejs under
måltidet laver vi rundbordssamtaler om dagens emne ud fra spørgsmål, der
er forberedt på forhånd.
Maks 10 deltagere.

Tid:		
Onsdag den 18. juli kl. 10.30 (på caféen kl 12)
Sted:		
Vi mødes i receptionen, eller på caféen i Lyngby
Aktivitetsledere:Tina Maj Christensen og Ulla Ørskov (medarbejdere)
Pris:		
22,50 kr. + egen betaling til kage m.m. og transport
Tilmelding:
Senest mandag den 9. juli

Hvad er du taknemmelig over? Hvad BØR vi være taknemmelige over? Kan
man lære at være mere taknemmelig? Hvad ville det betyde for vores liv?

Tid:		
Fredag den 13. juli kl. 12-15
Sted:		
Solstuen eller terrassen
Aktivitetsledere:Ulla Uldahl og Ulla Ørskov (medarbejdere)
Pris:		
100 kr. ekskl. drikkevarer
Tilmelding:
2 uger før arrangementet

1.20 Italiensk mad - fredag den 20. juli
Selv om vi ikke er i syden, kan vi heldigvis godt nyde deres dejlige mad.
Vi flytter det italienske køkken til Solstuen denne dag og nyder de dejlige
italienske specialiteter.
Italienerne har alle dage været stolte af deres køkken, og man kan smage
deres glæde for maden i deres dejlige retter. Husk at medbringe et forklæde.
Maks 8 deltagere.
Tid:		
Fredag den 20. juli kl. 10-14
Sted:		
Solstuen
Aktivitetsleder: Ulla Ørskov (medarbejder)
Pris:
80 kr.
Tilmelding:
Senest fredag den 13. juli
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UGE 30

UGE 33

1.21 Filtning - mandag, tirsdag og onsdag

1.23 Klog på Naturen - fredag den 17. august

På dette kursus vil vi arbejde med uld og effektgarn på silke-og bomuldsbund,
og herved fremstille smukke sjaler og tørklæder. Vi prøver nye teknikker, hvor
vi ikke skal bruge så meget håndkraft, men stadig med hjælp fra tørretumbleren.
Kom og vær med og leg med smukke farver og materialer. Du behøver ikke at
have kendskab til filtning for at deltage.
Maks 4 deltagere.

En studie- og debatgruppe, hvor vi over tre fredage dykker ned i ”naturen”
som tema.
Vi skal bl.a. prøve at anlægge en etisk vinkel på vores natursyn - er naturen
bare en ressource vi kan bruge af, eller har vi også en forpligtelse til at passe
på den? Vi skal snakke om, hvad oplevelser i naturen kan lære os - mentalt
som kropsligt, og endelig bruger vi en eftermiddag på at studere naturreligioner og ser nærmere på hvordan man forholder sig til naturen blandt disse
folkeslag. Maks 15 deltagere.

Tid: 		
Den 23. juli, 24. juli og 25. juli - kl. 9.30-14.30
Sted:		
Malerummet i kælderen
Aktivitetsleder: Jette Sværdpiil (frivillig)

Tid:		
Fredag den 17. august kl. 13-15
Sted:		
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Ulla Uldahl (medarbejder)
Pris:		
67,50 kr.

UGE 34
1.24 Klog på Naturen - fredag den 24. august

UGE 32
1.22 Kunstmarked på Vor Frue Plads - 				
torsdag den 9. august
Vi vil tage ind og besøge det flotte kunstmarked på Vor Frue Plads. Her vil professionelle kunsthåndværkere og designere fra hele landet vise deres bedste
unikaværker og designprodukter indenfor tekstil, glas, keramik, smykker, strik
og meget mere.
Vi får mulighed for at opleve, og blive inspirerede af, kunsthåndværkere fra
hele landet.

En studie- og debatgruppe, hvor vi over tre fredage dykker ned i ”naturen”
som tema.
Vi skal bl.a. prøve at anlægge en etisk vinkel på vores natursyn - er naturen
bare en ressource, vi kan bruge af, eller har vi også en forpligtelse til at passe
på den? Vi skal snakke om, hvad oplevelser i naturen kan lære os - mentalt
som kropsligt, og endelig bruger vi en eftermiddag på at studere naturreligioner og ser nærmere på hvordan man forholder sig til naturen blandt disse
folkeslag. Maks 15 deltagere.
Tid:		
Fredag den 24. august kl. 13-15
Sted:		
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Ulla Uldahl (medarbejder)
Pris:		
67,50 kr.

Tid:		
Torsdag den 9. august kl. 11.30
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
22,50 kr.
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UGE 35
1.25 Fællestur til Tisvildeleje - onsdag den 29. august
Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge en tur hvor alle kan deltage.
Turen går til Tisvildeleje.

AKTIVITETER PÅ TVÆRS AF
UGE NUMRE

Vi vil sørge for forskellige former for transport dertil, sådan at så mange som
muligt kan være med.
Programmet for dagen er endnu ikke helt færdigt. I løbet af maj måned vil det
endelige program komme på hjemmesiden og på vores opslagstavler.
Sæt kryds i kalenderen ved: Onsdag den 29. august

MOTION & BEVÆGELSE
2.1

Grøn Puls 60+

Har du lyst til at komme ud og bevæge dig i naturen?

1.26 Klog på Naturen - fredag den 31. august
En studie- og debatgruppe, hvor vi over tre fredage dykker ned i ”naturen”
som tema.
Vi skal bl.a. prøve at anlægge en etisk vinkel på vores natursyn - er naturen
bare en ressource, vi kan bruge af, eller har vi også en forpligtelse til at passe
på den? Vi skal snakke om, hvad oplevelser i naturen kan lære os - mentalt
som kropsligt, og endelig bruger vi en eftermiddag på at studere naturreligioner og ser nærmere på hvordan man forholder sig til naturen blandt disse
folkeslag. Maks 15 deltagere.
Tid:		
Fredag den 31. august kl. 13-15
Aktivitetsleder: Ulla Uldahl (medarbejder)
Pris:		
67,50 kr.
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Efter fælles opvarmning fordeles deltagerne på ruter af ca. 3-5 km. Den korte
rute foregår primært i rask gang, mellemruten vil være en kombination af
gang/lunte, og den lange rute foregår primært i løb. Hvis du gerne vil i gang
med at løbe, er der også mulighed for at starte som nybegynder. Før og efter
ruten supplerer vi med fælles styrketræning, balance og udspænding.
For yderligere information om træningen, projektet og tilknyttede arrangementer – se særskilt brochure om Grøn Puls.
Den første fredag i måneden mødes vi ved Teglportens hovedindgang. Træningen vil foregå herfra, og vi slutter af med kaffe/te og morgenbrød i Teglportens café.
Tid:		
Fredag kl. 9-10.15
Periode:
Maj - august
Mødested:
Den Gamle Præstegårdshave, undtagen den 1. fredag om
		
måneden: foran Teglporten Aktivitetscenter
Aktivitetsledere: Ulla Uldahl, ny medarbejder + frivillige
Pris:		
360 kr.
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2.2

Dynamisk Sommer Motion

Kom og vær med til at få rørt hele kroppen godt igennem med alsidig motion,
på et hold hvor vi vægter en god stemning og et godt grin. Efter opvarmning
kombinerer vi puls- og styrkeøvelser, med balance og smidighedstræning.
Når vejret er til det, går vi udenfor og træner i vores dejlige nærområde. Der
bliver også plads til vejrtrækningsøvelser, afspænding og Qi Gong – afhængig
af deltagernes ønsker. Er du i tvivl om niveauet, så spørg endelig ind.
Efter træningen er der mulighed for at vi spiser frokost sammen i caféen.
Maks 15 deltagere.
Tid:		
Torsdag kl. 10-11.15
Periode:
Uge 20 - uge 35
Mødested:
Glassalen
Aktivitetsledere:Ulla Uldahl og ny medarbejder (medarbejdere)
Pris:
360 kr.

2.4

Stolegymnastik - hold A, B, C og D

Få rørt hele kroppen igennem med dejlig gymnastik og god musik. Gennem
gode øvelser får du styrket din energi, smidighed, balance og muskelstyrke.
Alle øvelser udføres med en stol eller barre som udgangspunkt.
Maks 15 deltagere.
Sted:		
Pris:		

Glassalen
360 kr.

Vi har følgende 4 hold at vælge imellem:
Hold A - tid:
Mandag kl. 10-11
Første gang:
Den 7. maj
Periode:
Uge 19 - uge 35
Aktivitetsleder: Ny medarbejder

Kom og vær med på et motionshold kun for mænd.

Hold B - tid:
Tirsdag kl. 13.15-14.15
Første gang:
Den 15. maj
Periode:
Uge 20 - uge 35
Aktivitetsleder: Ulla Uldahl (medarbejder)

Motionen foregår enten udenfor i naturen (når vejret er til det), i Teglportens
Glassal eller på træningsmaskinerne. Vi mixer det til en omgang god træning
af hele kroppen – muskler, kondition og balance. Efter træningen drikker vi en
kop kaffe/te sammen.

Hold C - tid:
Torsdag kl. 13-14
Første gang:
Den 17. maj
Periode:
Uge 20 - uge 35
Aktivitetsleder: Ulla Uldahl (medarbejder)

Mødested er altid på Teglporten Aktivitetscenter, uanset om vi er ude eller
inde.
Niveau: Træningen gradueres, så man kan være med på forskellige niveauer,
men man skal som udgangspunkt kunne gå ca. 1 km udendørs, gerne med
ganghjælpemiddel.
Maks 13 deltagere.

Hold D - tid:
Fredag kl. 13-14
Første gang:
Den 18. maj
Periode:
Uge 20 - uge 35
Aktivitetsleder: Ny medarbejder

2.3

Mandemotion - hold A og B

Hold A - tid:
Onsdag kl. 10.15-12
Hold B - tid:
Onsdag kl. 13-15
Periode:
Uge 19 - uge 35
Første gang:
Den 9. maj
Mødested:
Glassalen/udendørs
Aktivitetsledere:Ulla Uldahl og ny medarbejder (medarbejdere)
Pris:		
360 kr.
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2.5

Stoleyoga - hold A og B

Stoleyoga er et særligt tilbud til dig, der ønsker at arbejde med styrkelse af
krop, led og vejrtrækning i et roligt tempo. Stole-yoga er en skånsom motionsform, hvor kroppen nænsomt strækkes igennem og smidiggøres med gode
øvelser inspireret af yogaens verden.
Maks 15 deltagere.
Sted:		
Pris:		

Glassalen
360 kr.

Vi har følgende 2 hold at vælge imellem:
Hold A - tid:
Tirsdag kl. 11-12
Første gang:
Den 8. maj
Periode:
Uge 19 - uge 35
Aktivitetsleder: Ny medarbejder

2.6

Let fysisk aktivitet og samvær

På dette hold starter vi med ca. 45 min. fysisk aktivitet, hvor kroppen arbejdes
igennem i et roligt tempo på/ved en stol. Aktivitetsdelen kan også være en
gåtur i nærområdet.
Efterfølgende vil vi hygge over en kop kaffe eller te.
Maks 10 deltagere.
Tid:		
Fredag kl. 10-11.30
Periode:
Uge 20 - uge 35
Første gang:
Den 18. maj
Mødested:
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Tina Maj Christensen (medarbejder)
Pris:		
270 kr.

MADLAVNING

Hold B - tid:
Fredag kl. 11-12
Første gang:
Den 18. maj
Periode:
Uge 20 - uge 35
Aktivitetsleder: Ny medarbejder

3.1

Madgruppe over 4 gange

På dette kursus vil vi undersøge hvordan den mad vi spiser, kan påvirke os i
positiv retning og hvad man evt. kan gøre for at modvirke de negative virkninger fx hvad du kan gøre for at stabilisere dit blodsukker.
Første gang ser vi på morgenmaden, anden gang ser vi på frokosten, og de to
sidste gange koncentrerer vi os om aftensmaden.
Kom og vær med så vi kan få nogle hyggelige og sjove timer sammen.
Maks 8 deltagere.
Tid:		
Kl. 10-14
Datoer:		
Onsdag den 16. maj
		
Mandag den 9. juli
		
Onsdag den 22. august
		
Torsdag den 23. august
Sted:		
Solstuen
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
112,50 kr. + udgifter til mad/råvarer må påregnes
Tilmelding:
Senest onsdag den 9. maj
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KREATIVE AKTIVITETER
4.1

Strikkeriet

Har du lyst til at strikke og hækle i selskab med andre, så er du meget velkommen til at komme og være med i strikkeriet.
Kurset henvender sig til både den garvede strikker, og til dig, som har lyst til at
komme ind i denne forunderlige verden. Har du behov for hjælp eller vejledning til dit håndarbejde, er der mulighed for dette.
Det, der fremstilles, kan være til dig selv eller til salg via Aktivitetscentret,
hvor overskuddet går til brugerkassen.
Kom og vær med, så vi kan have nogle inspirerende timer sammen.
Der er mulighed for at købe materialer.
Tid:		
Mandag kl. 13-15
Periode:
Uge 19 - uge 35
Første gang:
Den 7. maj
Mødested:
Caféen
Aktivitetsleder: Birte Bak (frivillig)
Pris:		
90 kr.

4.2

Plantefarvning over 3 gange

Det at plantefarve har været kendt i mange år, og det vil vi prøve kræfter med.
Over tre dage vil vi arbejde med naturens egne materialer, og se hvordan garn
eller stof kan ændre sig når det kommer i et farvebad. Man kan få de flotteste
resultater. Vi vil eksperimentere med 2-3 planter.
Kom og være med til nogle spændende dage.
Maks 6 deltagere.
Tid:		
Kl. 10- 14
Datoer:		
Mandag den 4. juni
		
Onsdag den 6. juni
		
Torsdag den 7. juni
Sted:		
Værkstedet i kælderen
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
67,50 kr.
Tilmelding:
Senest mandag den 22. maj

4.3

Kreativt værksted

I sommerens løb vil du have mulighed for at udfolder dig kreativt.
Vi vil sammen planlægge hvilke kreative ting, vi skal fordybe os i.
Udover ”arbejdet” vil der også være fokus på hygge og en god snak rundt om
bordet.
Holdlederen vil fungere som vejleder og vil ikke være til rådighed i samtlige
timer.
Maks 8 deltagere.
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Tid:		
Torsdag kl. 10-14
Periode:
Uge 20 - uge 35
Første gang:
Den 17. maj
Mødested:
Værkstedet på 1. sal
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
159,50 kr.
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SANG & MUSIK
5.1

Musik og sammenspil

Hyggeligt musikfællesskab for alle, der ønsker at spille sammen med andre på
forskellige instrumenter.
Du behøver ikke at være erfaren musiker, men du må meget gerne have kendskab til noder og becifring.
Der er plads til flere musikere, så meld dig endelig, hvis du har lyst til at være
en del af et musikglad hold.
Maks 10 deltagere.
Tid:		
Tirsdag kl. 13-15
Periode:
Uge 19 - uge 35
Første gang:
Den 8. maj
Mødested:
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Per Reinhard-Krönert (frivillig)
Pris:		
67,50 kr.

5.2

Fællessang

Dette er for alle med lyst til at synge i fællesskab. Vi synger sange, viser og
salmer – nye som gamle.
Kom og vær med til at bevare den danske sangtradition. Sangen har vinger.
Maks 28 deltagere.
Tid:		
Torsdag kl. 10-12
Periode:
Uge 18 - uge 26
Første gang:
Den 17. maj
Mødested:
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Anne Mette Hjarnø
Pris:		
180 kr.

TURE UD AF HUSET
6.1

Kunstture

I sommerens løb vil der blive arrangeret to kunstture. Enten besøger vi en
lokal kunsthåndværker, eller også går vi på en kunstudstilling her i Nordsjælland. Her vil vi lade os inspirere og måske gå hjem og afprøve, noget af det vi
har set.
Turene foregår altid med offentlig transport, og derfor er det vigtigt, at du kan
klare dette for at deltage.
Tid:		
Mandag kl. 10.30-15
Datoer:		
Den 28. maj og den 25. juni
Mødested:
Info følger senere
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
45 kr.

6.2

Tirsdagsture

Sommeren igennem vil der være mulighed for at deltage i mange spændende
ture.
Selve programmet for turene vil udkomme særskilt primo maj.
Til turene vil det være en god idé at medbringe madpakke og drikkevarer.
Vær opmærksom på, at man på nogle af turene skal gå en del, samt at det
ikke vil være muligt at nå toget hjem inden kl. 15 hver tirsdag. I disse tilfælde
vil der være behov for at købe en tillægsbillet.
Tid:		
Tirsdag kl. 10-15.30
Periode:
Uge 19 - uge 35
Første gang:
Den 8. maj
Mødested:
Info følger senere
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:		
22,50 kr. pr gang
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6.3

Minibusture

Minibusturene er for brugere af huset, der er gangbesværede.
Har I ønsker til hvor turen skal gå hen, hører vi gerne fra jer. Derfor er turene
heller ikke planlagte endnu så mere info om dette senere, men datoerne er
planlagte.
Maks 7 deltagere.
Tid:		
Onsdag kl. 10-15.30 (cirka)
Datoer:		
Den 30. maj
		
Den 11. juli
		
Den 8. august
Mødested:
Receptionen
Aktivitetsledere: Charlotte Heichelmann og Ulla Ørskov (medarbejdere)
Pris:		
125 kr. + udgifter til dagens tur
Tilmelding:
Senest 2 uger før turen

GRUPPER & STUDIEKREDSE
7.1

Fortæl for livet

Denne aktivitet er en livsfortællingsgruppe, hvor vi mødes 9 gange.
Vi fortæller og lytter til de historier og episoder fra livet, som har betydet
noget for den enkelte.
Ved at fortælle historier fra vores liv i selskab med andre, kan vi opleve et
hyggeligt og glædeligt gensyn med vores fortid, og opdage at vores fortælling
kan have noget til fælles med sidemandens. Hvad, der bliver fortalt i gruppen,
er fortroligt.
Maks 8 deltagere.
Tid:		
Onsdag kl. 10.15-11.45
Periode:
Uge 19 - uge 28 (undtaget uge 23)
Første gang:
Den 9. maj
Mødested:
Dagligstuen
Aktivitetsleder: Tina Maj Christensen (medarbejder)
Pris:		
202,50 kr.
32

Tilmelding og praktiske oplysninger
Brugerbetaling for holddeltagelse
Der betales for en sæson på 4 måneder ad gangen.
Prisen for 4 måneder er kr. 360 pr hold, med én mødegang om ugen.
Der er brugerbetaling, når du deltager på et hold. Et hold defineres som:
• En organiseret tilbagevendende aktivitet, der lægger beslag på et lokale,
eller dele af et lokale.
• Der foregår udendørs og planlagt i aktivitetscentret.
• Der fremgår af aktivitetscentrets program.
• Et hold kan ledes af en medarbejder, en frivillig eller af en gruppe brugere i
fællesskab.
Enkelte hold har færre mødegange og dermed lavere brugerbetaling.
Enkeltstående aktiviteter som for eksempel temauger og korte kurser har
en særlig brugerbetaling.
OBS: Prisen står under det enkelte hold.
Holdgebyr for deltagelse skal være betalt inden holdstart, altså senest
mandag den 7. maj 2018.
Betaling kan ske på følgende måder:
Kontant, Dankort eller MobilPay (tlf.: 29 38 80 84) ved tilmelding på kontoret,
eller Bankoverførsel på konto nr.: reg.nr. 4319 – konto nr. 477 902 7945.
Ved alle betalinger er det vigtigt, at man inden betaling, først tilmelder sig
holdet, enten ved henvendelse på kontoret eller telefonisk, da man ellers ikke
er garanteret en plads på holdet.

Betaling alene gælder ikke som tilmelding!
BEMÆRK, at det er vigtigt at deltagers navn(e), samt hold nr. fremgår tydeligt på bankoverførsel og MobilPay.
Se hold nr. i programmet.
Vi gør opmærksom på, at der skal være tilmeldt et acceptabelt antal deltagere på et hold, før det enkelte hold gennemføres.
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Tilmelding og praktiske oplysninger

Tilmelding og praktiske oplysninger

Forskellige aktivitetstilbud

Åbne værksteder

Vi har forskellige typer aktiviteter på programmet:

Vi har fire værksteder på Teglporten, og når der ikke er holdundervisning,
er værkstederne åbne mellem kl. 9 og kl. 15.

• Undervisningshold af ca. 1 til 1½ times varighed, hvor holdlederen er med
hele tiden.
• Arbejdende værksteder, varer typisk 3-3½ time eller mere.
Her er holdlederen ikke til stede hele tiden, så deltagerne arbejder på egen
hånd en del af tiden.
• Workshops – korte kurser, der annonceres løbende.
• Åbne værksteder.

Vigtige datoer:

Sommersæsonen starter uge 19 og slutter uge 35.
Overførselsret fra vintersæson til sommersæson finder sted i uge 14 og 15,
tirsdag den 3.april til fredag den 13. april 2018.

Tilmeldingsdag: Onsdag den 18. april kl. 11
Kørsel i forbindelse med aktiviteterne
Handicappede og gangbesværede, der ikke er i stand til at benytte offentlige
transportmidler, kan blive visiteret til kørsel.
Ansøgning om dette sker ved henvendelse til centerlederen.
Betalingen sker ved holdstart, samtidig med betaling af holdgebyr.
Egenbetaling pr. 1. januar 2018:
1 gang om ugen 399 kr.
2 gange om ugen 798 kr.
3 gange om ugen 1.197 kr.
4 gange om ugen 1.599 kr.
5 gange om ugen 1.995 kr.

Grovværkstedet indeholder et mini-snedkerværksted, med en trædrejebænk
og en lille metaldrejebænk. Der er også mulighed for stenslibning.
Keramikværkstedet indeholder drejeskive og en keramikovn, der kun må
benyttes af personalet.
Tekstilværkstedet indeholder symaskiner og andet til garn og tekstilarbejde
Tegne-/maleværkstedet indeholder muligheder for at male, tegne, udføre
arbejde med papir og collage.
Kontaktperson på værkstederne: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Brug af maskiner er på eget ansvar og må kun finde sted i husets åbningstid
og med gyldigt »kørekort«.
Du skal have »kørekort« til pågældende værksted og have betalt for medlemskab af pågældende værkstedsgruppe – det koster kr. 90 pr. måned.
Henvend dig på kontoret for at blive medlem og for at få »kørekortet«. Det får
du på et kursus, hvor du får oplæring fra en kyndig bruger.

KOM OG VÆR MED


Vi glæder os til at se dig Personalet i Aktivitetscenter Teglporten

Kørsel til aktivitetscentrene er samkørsel med Beredskabets busser på bestemte tidspunkter. Der gives ikke refusion ved afbud.
Ret til ændringer og overraskelser forbeholdes
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Café Teglporten
I midten af Aktivitetscenter Teglporten ligger caféen
Caféen byder dagligt på varm mad, smørrebrød, salat, kaffe og kage, lavet fra
bunden af gode økologiske råvare. Maden er frisklavet og bliver tilberedt i
kælderen, hvor husets store køkken ligger.
Caféens åbningstider:
Mandag - torsdag 		
Fredag 				
Weekender og på helligdage
Alle dage serverer vi mad

kl. 9-15.30
kl. 9-14.30
kl. 11.30-13
kl. 11.30-13

Café Teglporten er, ligesom resten af ældreområdet i Rudersdal Kommune,
en del af et stort økologiprojekt, hvor målet er at nå minimum 60 % økologi
inden projektets afslutning i oktober 2018.
Café Teglporten ligger pt. på 53 %, så vi er rigtig godt på vej.
Har du kommentarer, bestillinger eller forslag til menuen er du velkommen
til at kontakte køkkenleder Lotte Justesen på tlf. 46 11 39 53 eller
e-mail: LMFA@rudersdal.dk

Se månedens menu på hjemmesiden:
www.rudersdal.dk/teglporten
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