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Efteråret er kommet  
Og det betyder farvel til sommeren og velkommen til en smule køligere vejr, mere indehygge, 
smukke efterårsfarver og dejlige varme drikke. 
På Teglporten siger vi også velkommen – nemlig velkommen tilbage til Rebekka. Hun startede 
som aktivitetsmedarbejder i april sidste år og har været på barsel siden november 2020. 
Rebekka starter hos os igen torsdag d. 14. oktober. Det glæder vi os til!  
Katrine – som har været barselsvikar for Rebekka – er i mellemtiden blevet ansat på 
Aktivitetscenter Rønnebærhus. Hun vil dog fortsat være på Teglporten hver fredag. 
 
 
Afskedshygge for Charlotte 
Charlotte, der har været ansat på Aktivitetscentret i 17 år, har valgt at gå på pension med 
udgangen af oktober 2021. Vi kommer til at savne hende, men ønsker hende alt held og 
lykke med den nye tilværelse.  
Vi håber du har lyst til at komme og være med og sige farvel til Charlotte, på hendes sidste 
arbejdsdag torsdag d. 28. oktober i tidsrummet 13.30-15 i caféen på Teglporten. 
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Kommende arrangementer  
 
Helikon 
Traditionen tro tager vi igen i år ind og ser Helikons forestilling. Det bliver onsdag d. 24. 
november kl. 19. Arrangementet bliver i år uden spisning på Teglporten, men med en helt 
særlig introduktion – kun for gæsterne fra Aktivitetscenter Teglporten!  
Spørgsmål og tilmelding til Helene på kontoret. 
 
Mortens Aften 
Onsdag d.10. november kl. 11.30-13.00 er der ”Danmark spiser sammen” – et arrangement 
som afholdes i samarbejde med Ældre Sagen. Se mere om arrangementet og tilmelding på 
vores hjemmeside og opslag i huset.  
 
 

 
Nye hold 
 
Læsegruppe 
Kan du lide at læse og samtale om god litteratur? Snart starter vi en læsegruppe op på 
Teglporten. Her læser vi både noveller, digte eller uddrag af romaner. Hvis du er nysgerrig 
og ønsker at høre mere, kan du kontakte Louise. 
 
 
Brugerråd 
 
Har du lyst til at blive en del af et helt nyt brugerråd på Teglporten?  
Vi planlægger en informationsdag i november, hvor du kan høre mere. Er du interesseret 
eller har du spørgsmål, kan du kontakte centerleder Eva Vallentin Sørensen.  
 
 
 

Husk – stadig – at spritte hænder! 
Både når du ankommer til Teglporten og når du går herfra – på den måde passer vi bedst på 

os selv og hinanden 😊 

 

De bedste hilsner fra personalet på Aktivitetscenter Teglporten 

 


