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Velkommen tilbage til de frivillige! 
Sommeren er ved at være ved vejs ende og efteråret nærmer sig - det betyder starten på en 
ny sæson på Teglporten.  
Det betyder også at vores frivillige ledede hold starter op efter en lang pause grundet Covid-
19. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for jeres tålmodighed! Det har været 
hårdt for alle at skulle vente så længe på at komme i gang igen. Det er fantastisk at I har holdt 
ud og nu er friske til efterårssæsonen – det er vi meget taknemmelige for! 
 
 

Program og arrangementer  
Vi udgiver igen et mini-program, med en oversigt over de hold, som kører i efteråret. Du kan 
bl.a. glæde dig til historie- og opera-studiekredsene, samt debat, sang og akvarel.  
 

OBS – du kan blive overført til dit hold, hvis du var tilmeldt holdet før vi lukkede ned i december 
2020. Dette gæler bl.a. for historie, opera, debat og sang. Kontakt kontoret for overførsel. 
 
Traditionen tro opfører Helikon deres operette d. 24. november. Ligesom de foregående år, vil 
vi mødes på Teglporten og sammen tage over og se den festlige forestilling – så hold øje med 
opslag, når tiden nærmer sig for tilmelding! 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.visitkoege.dk%2Fkoege%2Foplevelser%2Fefteraar-i-koege&psig=AOvVaw0YTkOX0WkYi3fZh_0BZ_x_&ust=1629290938553000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCODo3vmLuPICFQAAAAAdAAAAABAD
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Vi vil desuden løbende orientere om arrangementer og workshops på vores hjemmeside og 
infotavler.  

 
 

Krea 
Crepepapir-blomster var en succes i sommer og fortsætter indtil efterårsferien. Så er du 
interesseret skal du kontakte Charlotte. 

 
 

Motion 
Corona-restriktionerne er lempet fra 1. september. Det betyder at vi igen kan have flere 
deltagere på vores motionshold. Hvis du har lyst til at komme på et hold, kan du henvende dig 
på kontoret eller til Louise eller Katrine vedr. ledige pladser. I vores mini-program kan du 
orientere dig om dage og tidspunkter. 

 
 

Frivillig café 
Er du frivillig på Teglporten, glæder vi os til at kunne invitere dig til frivilligcafé. Dato og tema 
for caféen vil blive annonceret snarest – så hold øje med din mail og infotavlerne på 
Teglporten. 

 

Tilbage til Fællesskabet i uge 35 
Rudersdal Kommune er i samarbejde med MST Nordic arrangør af Tilbage til Fællesskabet.  
 

 
 
Fællesskaber er vigtige for at holde sig i gang fysisk og mentalt. Efter en tid med afstand vil 
Rudersdal Kommune sammen med forskellige samarbejdspartnere sætte fokus på 
fællesskaber.  
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Fællesskaber kan være med til at 

• holde hjernen frisk ved at du beskæftiger dig med noget, som   du interesserer dig 
for, eller bliver inspireret af noget helt nyt.  

• holde kroppen i gang, gennem bevægelse indenfor eller ude i den friske natur.  
• holde humøret højt, sammen med gamle bekendte eller nye mennesker, som du kan 

snakke, grine og opleve nyt sammen med.  
 

Fællesmotion 
Der vil alle dage være mulighed for at kommet til morgenmotion med Marianne Lund.  
Dans for sjov er en eftermiddag, hvor det skal være sjovt at bevæge sig sammen.  

 
Foredrag  

Hør foredrag om træning, hjernen og dating.  
 
Fællesspisning  
Vi arbejder i øjeblikket på at arrangere fællesspisninger i løbet af ugen.  
 
Arrangementerne er gratis, og du kan tilmelde dig allerede nu på  
www.oplevrudersdal.dk/seniordage  
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