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Velkommen  
til Aktivitetscenter Teglportens  
                         program for forår og sommer 2019 
Sommeren er her igen... 
– og denne sommer har vi valgt at tilbyde aktiviteter, der ikke strækker sig 
over hele sommeren, men som typisk giver plads til det mere impulsive og 
udadvendte seniorliv. Motionsholdene kører generelt uændret gennem 
sommeren med så få passive uger som muligt.

Vi vil have ture ud af huset om tirsdagen, fællesspisning og foredrag/oplæg 
om torsdagen, kreative aktiviteter om onsdagen. Mandag er dagen, hvor vi 
kan være mere spontane og lave aktiviteter sammen i nærområdet, så kom 
endelig med input og gode idéer. Det kunne være alt fra vaffelbagning over 
petanque i Præstegårdshaven til en dejlig tur i skoven.

Vi har en udflugt i august til Orø og så naturligvis vores eftertragtede miniferie 
i maj måned, hvor vi i år drager 4 dage til Fyn og Sydhavsøerne.

Motionsholdene kører videre henover hele sommeren – dog kan der være ferie 
i nogle uger. Her i huset kan du dyrke mange forskellige former for motion; 
lige fra stolegymnastik til Grøn Puls 60+. 
Udover sommeraktiviteterne har vi også vores tilbud om debat, sang og meget 
andet, som du kan finde inde i programmet. Alt sammen tilbud, der giver dig 
muligheden for at passe på både din fysiske, samt din  mentale sundhed.

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 vores medarbejdere. 
Vi vil meget gerne have input og idéer fra dig.

I Teglporten skaber vi, sammen med brugerne og de frivillige,
rammerne for et aktivt liv, og det giver et hus, 

der er drevet af engagement og glæde 

En måde at dele sit overskud og sine talenter på, kan være ved 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.



3

Du kan allerede nu roligt glæde dig til en udbytterig og 
underholdende sommer i vores dejlige hus.

Sommersæsonen starter i uge 19 og slutter i uge 35.

Tilmeldingen til sommersæsonen starter: 

ONSDAG DEN 24. APRIL
- se nærmere info om tilmeldingsdagen på opslag i receptionen og på vores 
hjemmeside. 

På gensyn!

Siger alle Aktivitetscenterets medarbejdere som er:
Centerleder Cathrine Toft Nordbeck.
Administrativ medarbejder Vibeke Juulsgaard Mikkelsen
Aktivitetsmedarbejderne: Charlotte Heichelmann, Hanne Melbye, 
Henriette Lindebjerg og Louise Pøhler.

Alle Aktivitetscenter Teglportens medarbejdere kan kontaktes på telefon: 
46 11 39 50.

Aktivitetscenter Teglportens åbningstider fra den 1. maj til den 30. august 2019:

Mandag – torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-14

Receptionen kan kontaktes kl. 9.15-15 på tlf. 46 11 39 50

Kontoret er åbent kl. 10-13, dog frokost lukket kl. 12.15-12.45
Kontoret holder ferielukket i uge 29, 30 og 31

Email:   aktivitetscentret-teglporten@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.teglporten.rudersdal.dk



4

Gennemgående hold
Mandag    tidspunkt  lokation
Oplev din by   kl. 10-13  Ud af huset 
Stolegymnastik - hold A  kl. 10-11  Glassalen
Strikkeriet   kl. 13-15  Caféen

Tirsdag
Stoleyoga - hold A  kl. 10-11  Glassalen
Motion & Mindfulness  kl. 11.30-12.45  Glassalen
Stolegymnastik - hold B  kl. 13-14  Glassalen

Onsdag
Mandemotion - hold A  kl. 10-12  Glassalen
Mandemotion - hold B  kl. 13-15  Glassalen
 
Torsdag
Motion & Afspænding  kl. 10-11.15  Glassalen
Fællessang   kl. 10-12  Dagligstuen
Stolegymnastik - hold C  kl. 13-14  Glassalen

Fredag
Grøn Puls 60+   kl. 9-10.15  Ude af huset
Bøj & Stræk - og hyggesnak kl. 10-11.30  Dagligstuen
Stoleyoga - hold B  kl. 11.15-12.15  Glassalen
Stolegymnastik - hold C  kl. 13-14  Glassalen
Debatten   kl. 12.15-14.15  Dagligstuen
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Korte workshops, grupper, ture m.m.
Aktivitet   Dato    Side

Tur til Greve og Solrød  den 7/5 ...................................  30

Stenbilleder   den 8/5 og 7/8 ........................ 24

Havegruppe    den 9/5 + 13/6 + 11/7 + 8/8 .... 27

Teglportens Teatergruppe den 13/5 + 17/6 + 12/8 ........... 32

Keramik intro    den 15/5 + 12/6 ...................... 22

Mænds Sundhedsdag   den 12/6 ................................. 16 

Superkilen   den 17/6 ................................. 31

Strik & Væv   den 19/6 + 26/6 ...................... 18

Grill & Salat    den 20/6 + 4/7 ........................ 17

Filtning    den 22/7 + 23/7 + 24/7 ........... 21 

Kunsthåndværkermarked den 9/8 ................................... 31

Strik helt af    den 14/8 + 21/8 + 28/8 ........... 19

Tirsdagsture   tirsdage .................................. 29

Sommerklub   torsdage ................................. 31

Træværkstedet   efter aftale ............................. 23 

Åbne værksteder  efter aftale ............................. 24
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Indholdsfortegnelse
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Rundvisning i teglporten  ......................................................................  34
Frivillig i Teglporten  .............................................................................  34
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MOTION & BEVÆGELSE 
1.1 Grøn Puls 60+
Kom med ud i det blå til skøn træning i naturen!

Her er fællesskabet i fokus, og vi starter med et kvarters fælles opvarmning, 
inden vi fordeler os i tre grupper: løb, hurtig gang og bagtrop. Alle grupper 
følger den samme rute på ca. 3-5 km, som hver gang bringer os rundt i de 
smukkeste hjørner af Birkerød, mens vi får pulsen op og snakketøjet i gang.
Før og efter ruten supplerer vi turen med styrketræning, balanceøvelser og 
udspænding.
Vi træner ude hele året, så husk beklædning og sko efter årstiden. 
Holdet er aldrig aflyst, da vores dygtige frivillige overtager træningen ved ferie 
og sygdom.

For flere oplysninger om Grøn Puls konceptet, træningen og de tilknyttede 
arrangementer – se særskilt brochure.

Første fredag i hver måned starter og slutter vi ved Teglportens hovedindgang, 
og efter træningen nyder vi en kop kaffe og en hjemmebagt bolle i Teglportens 
hyggelige café.

Tid:  Fredag kl. 9-10.15
Periode: Alle fredage, hele året rundt
Mødested: Den Gamle Præstegårdshave, undtagen den 1. fredag i   
  måneden, hvor vi mødes foran Aktivitetscenter Teglporten
Aktivitetsledere:  Henriette Lindebjerg, Louise Pøhler (medarbejdere) + frivillige
Pris:  360 kr. pr sæson
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1.2 Stolegymnastik - hold A, B, C og D
Få rørt hele kroppen igennem med dejlig gymnastik og god musik. 
Øvelserne giver god energi og træner din bevægelighed, styrke og balance. 
Alle øvelser udføres stolesiddende eller stående ved barrene.  
Maks 15 deltagere 

Lokale:  Glassalen
Pris:  360 kr. pr. hold

Vi har følgende 4 hold at vælge imellem:

Hold A - tid: Mandag kl. 10-11
Start dato: Den 6. maj
Slut dato: Den 26. august
Aktivitetsleder: Louise Pøhler (medarbejder)

Hold B - tid: Tirsdag kl. 13-14
Start dato: Den 7. maj
Slut dato: Den 27. august
Aktivitetsleder: Henriette Lindebjerg (medarbejder)

Hold C - tid: Torsdag kl. 13-14
Start dato: Den 9. maj
Slut dato: Den 29. august
Aktivitetsleder: Louise Pøhler (medarbejder)

Hold D - tid: Fredag kl. 13-14
Start dato: Den 10. maj
Slut dato: Den 30. august
Aktivitetsleder: Louise Pøhler (medarbejder)
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1.3 Stoleyoga - hold A og B
I stoleyoga lader vi os inspirere af de klassiske yogastillinger. 
Igennem nænsomme stræk, dynamisk styrketræning og bevægeligheds 
øvelser, træner vi kroppen til at blive stærkere og mere smidig. 
Vejrtrækningen er vores faste følgesvend, og til stoleyoga giver vi os tid til at 
lade bevægelse og vejrtrækning følges ad. 

Hver gang kommer vi op og ned fra stolen, da træningen er tilrettelagt med 
både siddende og stående øvelser, hvor vi støtter os til stolen. 
Vi afslutter med en dejlig afspænding, hvor vi mærker kroppen i hvile.

Kurset er især for dig, der gerne vil træne kroppen blidt og fokuseret, eller 
som har udfordringer med vejrtrækningen.
Maks 15 deltagere 

Lokale:  Glassalen
Pris:  360 kr. pr. hold

Vi har følgende 2 hold at vælge imellem:

Hold A - tid: Tirsdag kl. 10-11
Start dato: Den 7. maj
Slut dato: Den 27. august
Aktivitetsleder: Henriette Lindebjerg (medarbejder)

Hold B - tid: Fredag kl. 11.15-12.15
Start dato: Den 10. maj
Slut dato: Den 30. august
Aktivitetsleder: Henriette Lindebjerg (medarbejder)
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1.4 Motion & Afspænding
På dette hold får du alsidig træning af hele kroppen – og et smil på læben!
Vi varmer grundigt op til skøn musik med dynamisk gymnastik, sving og 
bevægelighedsøvelser. Herefter arbejder vi med puls- og styrketræning med 
redskaber samt balanceøvelser, inden vi slutter af med udstrækning og 
afspænding i det sidste kvarter. 

Træningen krydres med parøvelser, lette dansesekvenser og boldspil, som 
giver god træning af koordinations- og reaktionsevne.
Du skal kunne komme op og ned fra gulvet, da en del af træningen foregår på 
måtte.

Hvis vejret er til det, foregår træningen helt eller delvist udendørs i området 
omkring Teglporten.
Maks 12 deltagere 

Tid:  Torsdag kl. 10-11.15
Lokale:  Glassalen 
Start dato: Den 9. maj
Slut dato: Den 29. august
Bemærk: Ferie i uge 28, 29 og 30
Aktivitetsleder: Henriette Lindebjerg (medarbejder)
Pris:  Kr. 292,50
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1.5 Motion & Mindfulness
På dette hold kombinerer vi traditionel gymnastik med mindfulness-øvelser. 
Træningen vil derfor både indeholde øvelser, der får pulsen op og træner 
styrke og balance, men også opmærksomhedsøvelser, som øger  
kropsbevidstheden og har fokus på oplevelsen af ro og nærvær. 

Øvelserne foregår primært stående og gående, men du har mulighed for at 
bruge barren eller en stol som støtte. 
Vi laver ingen liggende øvelser på gulvet.
Maks 12 deltagere 

Tid:  Tirsdag kl. 11.30-12.45
Lokale:  Glassalen 
Start dato: Den 7. maj
Slut dato: Den 27. august
Aktivitetsleder: Louise Pøhler (medarbejder)
Pris:  Kr. 360
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1.6 Mandemotion - hold A og B
Kom og vær med på et motionshold kun for mænd!

Motionen foregår enten i Teglportens Glassal eller på træningsmaskiner, og 
nogle gange går vi udenfor (når vejret er til det). 
Vi lægger vægt på, at hele kroppen bliver arbejdet grundigt igennem, og 
træner kondition, bevægelighed, styrke og balance. 
Træningen gradueres, så man kan være med på forskellige niveauer. 

Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen i caféen.
Maks 13 deltagere 

Lokale:  Glassalen
Pris:  360 kr. pr. hold

Vi har følgende 2 hold at vælge imellem:

Hold A - tid: Onsdag kl. 10-12
Start dato: Den 8. maj
Slut dato: Den 28. august
Aktivitetsledere: Henriette Lindebjerg og Louise Pøhler (medarbejdere)

Hold B - tid: Onsdag kl. 13-15
Start dato: Den 8. maj
Slut dato: Den 28. august
Aktivitetsledere: Henriette Lindebjerg og Louise Pøhler (medarbejdere)
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1.7 M/K Fitness & Motion
Få sved på panden og dyrk motion sammen med andre.

Efter grundig opvarmning træner vi smidighed, balance, kondition og styrke. 
For at gøre træningen så alsidig som muligt er det en fordel, hvis du kan 
udføre øvelser på en træningsmåtte på gulvet.

Der er plads til alle, også selvom du ikke er i den allerbedste form, men gerne 
vil motionere. 
Mens vi træner, dyrker vi også det gode humør og fornøjelige samvær.
Maks 10 deltagere 

Tid:  Tirsdag kl. 9.30-10.45
Lokale:  Genoptræningssal 4
Start dato: Den 7. maj
Slut dato: Den 25. juni
Aktivitetsleder: Bitten Axling (frivillig)
Pris:  Kr. 180
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1.8 Bøj & Stræk - og hyggesnak
På dette hold kombinerer vi lettere fysisk aktivitet på eller ved en stol, med 
hyggeligt samvær. 
De første tre kvarter er fokus på at gøre noget godt for vores krop. Først skal 
vi have gang i blodomløbet og løsnet op for spændinger. Dernæst træner vi 
styrke og balance, og som regel slutter vi bevægelsesdelen med bolde. 
Det er sjovt!  Derefter er det tid til en god snak og nogen gange højtlæsning. 
Kom og vær med – og sæt dit præg på, hvad der skal ske!
Maks 10 deltagere 

Tid:  Fredag kl. 10-11.30
Lokale:  Dagligstuen 
Start dato: Den 10. maj
Slut dato: Den 30. august
Bemærk: Ferie i uge 25, 26, 27 og 28
Aktivitetsleder: Hanne Melbye (medarbejder)
Pris:  Kr. 270

1.9 Mænds Sundhedsdag på Havarthigården
Kom og vær med til en spændende - og gratis - dag med fokus på livskvalitet 
og sundhed. Dagen er arrangeret af mænd for mænd!

Efter et inspirerende foredrag har du mulighed for at få information om de 
mange 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. Se også annonceringen i lokalaviserne.
Ingen maks deltagere 

Tid:  Onsdag den 12. juni kl. 10-14
Sted:  Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte
Kontaktperson: Henriette Lindebjerg (medarbejder)
Pris:  GRATIS
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MADLAVNING
2.1 Grill & Salat
Salat og gril 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 nogen 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 

Datoer og tid: Den 20. juni
  Den 4. juli 
  Begge dage kl. 10-14
Lokale:  Solstuen og haven
Aktivitetsleder: Henrik Hermansen (frivillig) 
Pris:  Kr. 45 - for begge dage + udgifter til råvarer
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KREATIVE AKTIVITETER & 
VÆRKSTEDER
3.1 Strik & Væv
Kunne du tænke dig at prøve at strikke på en strikkemaskine eller måske at 
væve på en væv. Så har du muligheden for det her. 
Strikkemaskinen og væven står klar, så du kan lave dit eget tørklæde eller 
stykke stof. 
Af stoffet kan du f.eks. lave en lille taske eller pung. 
Vi har forskellige modeller, som du kan blive inspireret af. Der vil også være 
mulighed for at købe materiale.
Kom og vær med, så vi kan få nogle inspirerende timer sammen.  
Maks 5 deltagere 

Datoer og tid: Den 19. juni
  Den 26. juni 
  Begge dage kl. 10-14
Lokale:  Værksted 1. sal
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder) 
  + Bente Gurskov (frivillig)
Pris:  Kr. 45 + udgifter til materialer
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3.2 Strik helt af...
Dette kursus henvender sig til dig, som holder af at lave håndarbejde.  
Det kan fx være at strikke, hækle, brodere, sy, patchwork. Du kan lide at 
arbejde med farver og teknikker, og du nyder at blive inspireret på alle mulige 
måder i samvær med andre. 

Man siger, at håndarbejde har gavnlig virkning på vores trivsel og helbred.  
Har du gjort dig tanker om, hvad det er, der gør dit yndlingshåndarbejde til 
noget særligt? 
Vi vil dykke lidt ned i, hvorfor vi laver håndarbejde, og hvordan vi hver især 
oplever den gavnlige indvirkning, det har på vores livskvalitet. 
Samtidig vil vi se på om vi kan bruge disse gavnlige virkninger bevidst. Vi vil 
også hver gang gennemgå en ny teknik, et fif eller andre ting til inspiration. 

Vi vil mødes tre onsdage i august kl. 10 til 14, hvor vi også regner med at spise 
frokost sammen. Hvis vejret tillader det, vil vi være udenfor - fx på terrassen.

Grib chancen – tag dit håndarbejde med uanset om du er begynder eller 
erfaren i håndarbejdets verden.  Det vigtigste er at vi har det rart sammen, 
gerne ligefrem sjovt!
Maks 12 deltagere 

Datoer og tid: Den 14. august
  Den 21. august
  Den 28. august
  Alle dage kl. 10-14
Lokaler: Værksted 1. sal, Solstuen og terrassen
Aktivitetsledere: Charlotte Heichelmann og Hanne Melbye (medarbejdere)
Pris:  Kr. 67,50
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3.3 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 strikkeverden. 
Har du behov for hjælp eller vejledning til dit håndarbejde, er der en mulighed 
her. 

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. 
Maks 10 deltagere 

Tid:  Mandag kl. 13-15
Lokale:  Caféen 
Start dato: Den 6. maj
Slut dato: Den 26. august
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder) - Charlotte vil være i  
  strikkeriet den 27. maj, den 24. juni og den 26. august.
Pris:  Kr. 67,50
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3.4 Filtning

Vi arbejder med uld og effektgarn på silke- og bomuldsbunde, og herved  
fremstiller vi 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 i dette kursus.
Maks 4 deltagere 

Datoer og tid: Den 22. juli
  Den 23. juli
  Den 24. juli 
  Alle dage kl. 9.30-14.30
Lokale:  Malerværkstedet i kælderen
Aktivitetsleder: Jette Sværdpiil (frivillig)
Pris:  Kr. 67,50 + udgifter til materialer
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3.5 Keramik intro
Kom og få en appetitvækker på et spændende fag!

Er du nysgerrig på, hvad det dér LER egentlig kan bruges til? Hvad kan lade 
sig gøre her i Teglportens keramikværksted? Hvilke muligheder er der, for at 
du kan udforske det DU har lyst til? 

Vi har en ægte keramiker, som kan hjælpe dig i gang, masser af stentøjsler og 
en fin lille ovn, der brænder til 1260o. 
Den høje temperatur, sikrer at dine kreationer bliver både stærke og vandtætte.

Vi begynder workshoppen med en kort introduktion til fænomenet »keramik«, 
inden vi skrider til handling. 
Det er en meget god ide at begynde med små ting og enkle teknikker, før du 
evt. sætter dig op på sparkeskiven. 
Prøv f.eks. selv at lave små håndformede skåle og kar, ligesom dem, der står i 
husets vindueskarm ud for personalerummet. 

Den første gang skaber vi tingene, som stilles til tørring. 
Inden vi mødes igen i juni har Hanne brændt tingene første gang. 
De kan nu tåle at blive glaserede, hvilket vi gør den 12. juni. 
Herefter brændes de igen til den høje temperatur, og du kan komme og hente 
de færdige ting i kælderen fra den 14. juni. 
Maks 5 deltagere 

Datoer og tid: Den 15. maj
  Den 12. juni
  Begge dage kl. 10.30-14 + oprydning
Lokale:  Keramikværksted i kælderen
Aktivitetsleder: Hanne Melbye (medarbejder) 
Pris:  Kr. 45 + udgifter til materialer
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3.6 Træværkstedet
NU er træværkstedet i Teglportens kælder klar til brug!  

En lille gruppe frivillige har taget en stor tørn med af få værkstedet indrettet 
tidssvarede, og med maskiner, der er lovlige - nu mangler vi bare alle de glade 
brugere!
I sommerperioden vil der være delvis bemanding med de frivillige vejledere 
Hans, Klaus og Bendt – se venligst nærmere på opslagstavlen.
Du kan få hjælp til selvhjælp med dine træprojekter, og du kan træffe aftale 
med en af de frivillige om instruktion i brug af maskinerne. 

Når du har taget »kørekort« til maskinerne må du bruge dem i husets  
åbningstid. Se også: ”Tilmelding og praktiske oplysninger”

Tid:  Efter aftale
Lokale:  Træværkstedet
Aktivitetsledere: Hans Nielsen, Bendt Gurskov og Klaus Klim (frivillige)
Pris:  Kr. 90 pr. måned



23

3.7 Åbne værksteder - oversigt
Vi har fire værksteder på Teglporten, og når der ikke er holdundervisning,
er værkstederne åbne i mellem kl. 9 og kl. 14.

Grovværksted
Indeholder et mini snedkerværksted med bl.a. trædrejebænk og bordsav. 
Der er også mulighed for stenslibning. 
Kontaktperson: Hanne Melbye (medarbejder)

Keramikværksted
Indeholder sparkeskive og en keramikovn. Ovnen må kun benyttes af 
personalet. 
Kontaktperson: Hanne Melbye (medarbejder)

Tekstilværksted 
Indeholder symaskiner og andet til garn og tekstilarbejde. 
Kontaktperson: Charlotte Heichelmann (medarbejder)

Tegne-/maleværksted
Indeholder muligheder for at male,tegne og udføre arbejde med papir og collage.
Kontaktperson: Hanne Melbye (medarbejder)

Brug af maskiner er på eget ansvar og må kun finde sted i husets åbningstid, 
samt med gyldigt »kørekort«.
Du skal have »kørekort« til det pågældende værksted, og have betalt for 
medlemskab af den pågældende værkstedsgruppe – det koster kr. 90 pr. måned.

Henvend dig på kontoret for at høre mere om »kørekortet«.
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3.8 Stenbilleder
2 onsdage eksperimenterer vi med stenkunst.

Onsdag den 8. maj kører vi til stranden ved Tisvilde, hvor vi samler strand 
sten. Tag en kurv med, så du har styr på dine særlige sten.
Påklædning efter vejret. Medbring gerne madpakke og drikkevarer.

Onsdag den 7. august sætter vi os i malerværkstedet eller gårdhaven, og de-
korerer de sten vi har fundet, og/eller limer dem sammen til små skulpturer 
- kun fantasien sætter grænder her.
Maks 7 deltagere 

Datoer og tid: Den 8. maj kl. 10-16  
  Den 7. august kl. 10-15 + oprydning
Lokale:  Tur til Tisvilde mødes vi i Malerværkstedet
  Malerværkstedet i kælderen
Aktivitetsledere: Charlotte Heichelmann og Hanne Melbye (medarbejdere)
Pris:  Kr. 95 for begge gange + udgifter til transport
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SANG & MUSIK
4.1 Fællessang
Dette kursus 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 30 deltagere 

Tid:  Torsdag kl. 10-12
Lokale:  Dagligstuen
Start dato: Den 9. maj
Slut dato: Den 27. juni
Aktivitetsleder: Anne Mette Hjarnøe (frivillig)
Pris:  Kr. 180
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GRUPPER & STUDIEKREDSE
5.1 Debatten
Få stof til eftertanke og mulighed for at dele dine tanker og diskussionslyst 
med andre.

Med udgangspunkt i aktuelle bøger, avisartikler, radio-/fjernsynsudsendelser, 
tager vi kulturelle, sociale og samfundsmæssige emner op til debat.
Maks 7 deltagere 

Tid:  Fredag kl. 12.15-14.15
Lokale:  Dagligstuen
Start dato: Den 10. maj
Slut dato: Den 30. august
Bemærk: Pause i uge 27, 28, 29 og 30
Aktivitetsleder: Inger Nørgaard Jacobsen (frivillig)
Pris:  Kr. 270
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5.2 Havegruppe
Hvis blomster og frisk luft giver dig glæde og velvære, så er havegruppen 
noget for dig.

Vi hjælpes med at passe højbede og krukker på Teglportens område til 
glæde for alle. 

Gruppen mødes ca. en gang om måneden, hvor vi snakker over en kop kaffe, 
og fordeler opgaverne imellem os. 
På den måde kan vi passe vores område, når det passer bedst for den enkelte.

I løbet af havesæsonen planlægger vi et par ture sammen ud af huset til f.eks. 
planteskoler og besøg i en af Haveselskabets haver, så vi kan få inspiration.
Maks 8 deltagere 

Tid:  Torsdag kl. 10-11.30
Lokale:  Grupperum 1
Datoer:  Den 9. maj, 13. juni, 11. juli og 8. august
Aktivitetsleder: Cathrine Toft Nordbeck (medarbejder)
Pris:  GRATIS
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UD AF HUSET
6.1 Oplev din by
Sommermandage er lig med spontanitet og inspiration.

I juni og august måned har vi fokus på at udforske vores lokalområde.
Det kan fx være på udstillinger i Præstegårdshaven, lokalhistorisk museum i 
Birkerød, en tur til petanquebanen, i skoven eller noget helt andet. 
Det præcise program beslutter vi i fællesskab i begyndelsen af hver måned, 
så kom meget gerne med dine idéer.
 
Turene foregår som udgangspunkt til fods i det tempo, der passer os. 
Medbring gerne et ganghjælpemiddel, hvis du bruger det.

Vi afslutter hver gang med fælles frokost i caféen eller på terrassen. 
Hvis vejret tillader det, tager vi madkurven med og spiser i det grønne.
Ingen maks deltagere 

Tid:  Mandag kl. 10-13
Mødested: Caféen

Start dato: Den 3. juni
Slut dato: Den 24. juni

Start dato: Den 5. august
Slut dato: Den 26. august

Aktivitetsledere: Charlotte Heichelmann og Henriette Lindebjerg (medarbejdere)
Pris:  Kr. 90 pr. måned
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6.2 Tirsdagsture
Sommeren igennem vil der være mulighed for at deltage i mange spændende 
ture. Selve programmet for turene vil udkomme særskilt i maj.

Til turene vil være en god ide at medbringe madpakke og drikkelse. 

Vær opmærksom på, at man på nogle af turene skal gå en del, samt at det 
ikke vil ikke være muligt at nå toget hjem inden kl. 15 hver tirsdag.  
I disse tilfælde vil der være behov for en tillægsbillet.
Ingen maks deltagere 

Tid:  Tirsdag kl. 10-15.30
Mødested: Birkerød station kl. 10
Start dato: Den 28. maj
Slut dato: Den 20. august
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:  Kr. 22,50 pr. tur
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6.3 Tur til Greve og Solrød med væver Vibeke Gregers
Her vil væver Vibeke Gregers, i forlængelse af hendes foredrag i Teglporten 
den 13. november 2018, fortælle om forarbejdet og tilblivelsen af de vævede 
rumudsmykninger hun har tegnet og udført til de 2 kirker.

Begge kirker er moderne kirker. Solrød Strandkirke er fra 1982, mens 
Johanneskirken i Greve er fra 1995, og de er begge tegnet af arkitekt Keld 
Wohlert.

Vær opmærksom på at vi måske ikke når toget hjem inden kl. 15, så der vil 
være behov for en tillægsbillet.
Maks 20 deltagere 

Dato og tid: Den 7. maj kl. 10-15.30 (cirka)
Mødested: Birkerød station kl. 10
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:  Kr. 22,50
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6.4 Superkilen
På Nørrebro finder du Superkilen, som ligger i Mimersgadekvarteret. 

Superkilen udstråler mangfoldighed, og parken er en form for verdensudstilling 
fyldt med brugsgenstande og spændende ting fra hele verden. 

Blandt andet kan du finde et springvand fra Marocco og en skulptur fra 
Japan.
Ingen maks deltagere 

Dato og tid: Den 17. juni kl. 10-15.30
Mødested: Birkerød station kl. 10
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:  Kr. 22,50

6.5 Kunsthåndværkermarked på Vor Frue Plads

På denne tur besøger vi det flotte kunstmarked på Vor Frue Plads i København. 
Her viser professionelle kunsthåndværkere og designere fra hele landet deres 
bedste unikaværker og designprodukter inden for tekstil, glas keramik,  
smykker, strik og meget mere. 
Vi får mulighed for at opleve, og blive inspirerede af, kunsthåndværkere fra 
hele landet
Ingen maks deltagere 

Dato og tid: Den 9. august kl. 9.30-14
Mødested: Birkerød station kl. 9.30
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:  Kr. 22,50
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6.6 Teglportens Teaterklub - planlægning
Vær med til at planlægge teaterture!

I 2019 starter vi Teglportens Teaterklub, som skal give os inspirerende, 
rørende og morsomme oplevelser i teatret, ved musicals eller revyer i løbet 
af året. 
Har du lyst til at være med til at planlægge teaterturene, så meld dig til 
Teglportens Teaterklub. 

Vi mødes første gang i maj, og sammen finder vi ud af hvilke forestillinger, vi 
skal se i løbet af året. 

Disse foretillinger bliver slået op i receptionen og på vores hjemmeside, og de 
har seperat tilmelding og betaling.

Du kan sagtens være med til at planlægge, selvom du ikke kan deltage i 
alle teaterture.
Maks 6 deltagere 

Datoer:  Den 13. maj
  Den 17. juni
  Den 12. august
  Alle dage kl. 13-14.30
Lokale:  Grupperum 1
Aktivitetsleder: Henriette Lindebjerg (medarbejder)
Pris:  GRATIS + udgifter til oplevelserne
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ANDRE AKTIVITETER
7.1 Sommerklub - ulige uger
Sommeren igennem har du mulighed for at deltage i Sommerklubben.

Program formiddag:
Vi mødes til en kop kaffe og hyggelig snak. 
Derefter vil vi fælleskab lave en lækker middag, som vi vil servere kl. 12.
Menuen til disse middage planlægger vi i forvejen. Det kan f.eks. være mad fra 
forskellige verdensdele, mad som vor mor lavede, eller en lækker grill mid-
dag. 
Vi er åbne for ideer - så kom endelig.
Til middagen vil vi invitere andre til at komme og spise, så vi i fælleskab kan 
nyde den gode mad og hyggeligt samvær.

Program eftermiddag:
Her inviterer vi forskellige personer til at komme og holde et lille indlæg. 
Det kan være om en spændende hobby, en speciel oplevelse eller om en 
periode i ens liv.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har nogle gode ideer til, hvad vi kan lave i 
sommerklubben.
Du kan deltage hele dage, eller kun formiddag eller eftermiddag.

Kom og vær med så vi får nogle spændende og inspirerende timer sammen.
Hvad der sker de forskellige torsdage ,kan du se på opslagstavlen eller på 
vores hjemmeside.
Maks 25 deltagere 

Tid:  Torsdag formiddag kl. 9.30-13.30
  Torsdag eftermiddag kl. 13.30-15
Lokale:  Solstuen og Dagligstuen
Start dato: Den 9. maj
Slut dato: Den 29. august
Bemærk: Kun i ulige uger
Aktivitetsleder: Charlotte Heichelmann (medarbejder)
Pris:  Formiddag kr. 22.50 + udgifter til middagen
  Eftermiddag kr. 22.50
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 Rundvisning i Teglporten
Vil du se Huset Teglporten?
Så mød op den første torsdag i maj og juni, kl. 13 i Receptionen. 
Du vil blive vist rundt i huset, og vi fortæller om alle aktiviteterne. 
Vi afslutter rundvisningen med en kop kaffe i vores dejlige café.
Der er ingen tilmelding - du møder bare op.

 Frivillig i Teglporten
Har du lyst til at være frivillig i Teglporten?
Kontakt gerne Charlotte, vores frivilligkoordinator, eller mød op den første 
torsdag i maj, juni og juli kl. 10 i receptionen. Her  fortæller vi om, hvordan du 
kan være frivillig. 
Vi glæder os til at møde dig, og høre hvad du har lyst til at bidrage med. 

RUNDVISNING & FRIVILLIGHED
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Tilmelding og praktiske oplysninger
Aktivitetstilbud
Vi har forskellige typer aktiviteter på programmet:
•  Undervisningshold af ca. 1 til 1½ times varighed, hvor holdlederen 
 er med hele tiden.
•  Arbejdende værksteder, varer typisk 2-3½ time eller mere.
 Her er holdlederen ikke til stede hele tiden, så du arbejder på egen hånd en  
 del af tiden.
•  Workshops – korte kurser – annonceres løbende.
•  Åbne værksteder. Her er du på egen hånd, eller du kan træffe en aftale med  
 en de frivillige hjælpere.

Vigtige datoer:
Sommersæsonen starter uge 19 og slutter uge 35.
Overførselsret fra vintersæson til sommersæson kan ske i uge 14 og 15, 
fra og med mandag den 1. april, til og med fredag den 12. april.
         

Tilmeldingsdag: ONSDAG DEN 24. APRIL 2019

Brugerbetaling for holddeltagelse
Der opkræves brugerbetaling når man deltager på et hold.
Prisen for 4 måneder er kr. 360 pr. hold, med én mødegang om ugen.

Et hold defineres som:
•  en organiseret tilbagevendende aktivitet, der lægger beslag på et lokale,  
 eller dele af et lokale i Aktivitetscenterets åbningstid.
•  en aktivitet, der foregår udendørs, planlagt i aktivitetscentret
•  en aktivitet, der fremgår af Aktivitetscenterets program.

Et hold kan ledes af en medarbejder, en frivillig eller af en gruppe brugere i 
fællesskab.
Der kan forekomme enkeltstående aflysninger, eller du kan møde en vikar på 
holdene.
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. 
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Betaling for deltagelse skal være betalt før holdstart, 
altså senest mandag den 6. maj 2019.

Betaling kan ske på følgende måder:
Kontant, dankort eller mobilpay (tlf.: 29 38 80 84) ved tilmelding på kontoret, 
eller bankoverførsel på følgende: 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.

Kørsel i forbindelse med aktiviteterne
Kørsel bevilliges som en “abonnementsordning” - dvs. afhentning og hjemkør-
sel på faste tidspunkter på aftalte dage. 
Dette kan som hovedregel ikke ændres, men selvfølgelig aflyses.
Ved aflysninger af aktiviteter refunderes kørsel ikke, da det er tale om en 
abonnementsordning.

Kørsel er en ydelse du skal godkendes til efter visse kriterier om fysisk og 
psykisk funktionsniveau. Det er centerlederen, der i samarbejde med 
medarbejderne vurderer dette.
 
Kørsel til Aktivitetscenter Teglporten:
Ankomst mandag-fredag:  kl 9.45 eller kl. 11.45
Hjemkørsel mandag-torsdag:  kl. 12.15 eller kl 15
Hjemkørsel fredag:   kl. 12.15 eller kl 14.30
 

Tilmelding og praktiske oplysninger
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Aftenkørsel
Er du allerede godkendt til kørsel kan der bevilliges kørsel til Aftenspisning 
den 1. mandag i hver måned med ankomst til huset kl. 17.30. 
Hjemkørsel skal dog ske med FlexTrafik for din egen regning.

Derudover er der ikke mulighed for aftenkørsel.

Betaling af kørsel
Betalingen sker før holdstart, samtidig med betaling for hold.

Egenbetaling pr. 1. januar 2019 for 4 mdr kørsel:

1 gang om ugen kr. 409

2 gange om ugen kr. 818

3 gange om ugen kr. 1.227

4 gange om ugen kr. 1.636

5 gange om ugen kr. 2.045

KOM OG VÆR MED 

  
Vi glæder os til at se dig -

Personalet i Aktivitetscenter Teglporten

Ret til ændringer og overraskelser forbeholdes

Tilmelding og praktiske oplysninger
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Café Teglporten byder alle hverdage på varm mad, smørrebrød, salatbar, kaffe 
og kage. Alt er lavet fra bunden af gode økologiske råvarer til rimelige priser. 
Maden er frisklavet og bliver hver dag tilberedt i husets store køkken, der 
ligger i kælderen.

Caféens åbningstider:
Mandag – torsdag  kl. 9-15 
Fredag    kl. 9-14
Weekender og helligdage kl. 11.30-13 (OBS. ingen salatbar)
Alle dage serverer vi mad kl. 11.30-13

Om formiddagen har du mulighed for at købe en kop kaffe mod kontant 
betaling. Der er ikke personale i caféen her, men vi er at finde i køkkenet i 
kælderen. 
Hver fredag har vi besøg af løberne fra Grøn Puls. Her serverer vi nybagte 
boller med smør og ost.
Kl. 11.30 kommer køkkenpersonalet op og serverer den dejlige mad, samt lidt 
godt selskab. 
Mandag til torsdag er vi så heldige, at have frivillige i caféen, som kan hjælpe 
med eftermiddagskaffe og kage.

Har du kommentarer, bestillinger eller forslag til menuen er du altid velkom-
men 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

Café Teglporten
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Navn:  _______________________________________________

E-mail:  _______________________________________________

Tlf.:  _______________________________________________

Adresse: _______________________________________________

  _______________________________________________

Hold nr: Aktivitet: Pris:

Sæson maj - august 2019                                 I alt kr.:

Tilmeldingsblanket - kan klippes ud..

Beløbet skal være indbetalt ved holdstart.

Betaling kan ske på følgende måder:
Kontant, dankort eller mobilpay på tlf.: 29 38 80 84 ved tilmelding på kontoret, 
eller bankoverførsel på følgende: reg.nr. 4319 – konto nr. 477 902 7945.

HUSK altid at tilmelde dig på kontoret eller pr. telefon, og ved betaling med 
mobilpay og bankoverførsel husk tydelig angivelse af holdnummer og navn.

Prisen står under det enkelte hold.
Der betales for en sæson på 4 måneder ad gangen.
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