Nyhedsbrev
August 2022

Sommeren går på held, og vi går nu en
dejlig efterårssæson i møde. Der kommer til at ske mange spændende ting!
Vi starter sæsonen med et åbent husarrangement d. 14. september. Det er
kl. 13 på 1. sal. Måske du kender nogen
som aldrig har været på teglporten før?
Tag dem med under armen og vær med
til at introducere dem til vores dejlige
hus.
Brugerrådet
Vores nye brugerråd vil holde deres første husmøde d. 31. august kl. 13.30-

14.30 i caféen. Som bruger af Teglporten har du mulighed for at sætte dit
præg for stedet. Kom med til husmødet!
Her kan du give udtryk for dine idéer og
ønsker til hele Aktivitetscenteret.
Personale
Vores gode kollega Louise går på barsel
midt i efteråret. Stort tillykke til hende og
hendes nye fremtid som mor.
Det betyder, at vi skal ud og søge efter
en barselsvikar, udover en ny medarbejder til den kreative stilling. Det er vi allerede godt i gang med, og vi har modtaget nogle gode ansøgninger. Vi glæder
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os til at kunne præsentere to nye medarbejdere for jer.
Vi skal selvfølgelig også sige velkommen tilbage til Hanne, som har været på
orlov de sidste tre måneder. Hun starter
keramik og Qi-gong op igen og desuden
samtalegruppen ”Et godt liv!” (se længere nede).
Frivillige
Nu hvor alle begynder at komme tilbage
fra sommerferie, betyder det også, at vi
kan sige velkommen tilbage til vores frivilligledet hold.
Dvs. at I igen kan komme på opera, syning, debathold, historie, mad for gourmeter, leg med garn, fællessang, M/K
fitness & motion og akvarel.
I løbet af efteråret vil Grethe Schelde afholde de populære Fredagssaloner på
Teglporten: Kom - Lyt og hyg.
❖ 23. september – Titanic
En historie der er bygget op om
musikken som blev spillet ombord. Vi skal også høre den 82årige danske kvinde Carla Jensen fortælle om sin oplevelse
med det stolte skib.
❖ 21. oktober – ”Greveligt Godt”
Om H.C. Andersens mange besøg rundt på Danske Herregårde.
❖ 25. november – Hans Kurt
sange og viser
Hans Kurt og Else Marie var det
populære par på scenen i
40`erne. "Pigen og Søndenvinden", "Søren Bramfri" og "Pigen

fra Fyn" er blandt de mange vi
skal lytte til.
Petanqueholdet fortsætter ind i september og oktober.

Hvis du ikke nåede at være med over
sommeren, har du nu mulighed for at
spille hver onsdag fra kl. 10-12 i præstegårdshaven. Holdleder: Hanne Nielsen.
Engelskholdet starter op igen tirsdage
kl. 10-12. Lis Bælum er den nye holdleder og underviser, som fortsætter engelskholdet her i efteråret – det er vi
mange der er glade for!
Og tusind tak til Aase Schoildan for at
have kørt engelskholdet i flere sæsoner.

Efterårets hold
Tidsrejsen
I efteråret kommer der til at være en
workshop af 4 gange, hvor vi tager en
tur tilbage i tiden. For hver gang vi mødes, vil vi snakke ud fra et nyt remedie.
Det vil være et stykke musik, en genstand, et billede og noget du selv tager
med.
Vi kommer til at have lærerige snakke
om vores levede liv og udviklingen af det
samfund vi lever i.
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Kom og bidrag med din historie. Vi mødes første gang torsdag d. 17/11 kl. 1315. Sidste gang er 8/12. Holdleder: Rebekka
Madholdet
Vi mangler nye deltagere på vores hyggelige madhold.

Vores samtaler tager afsæt i forskning,
filosofi og psykologi, men det er IKKE et
”terapeutisk” forløb!
Vi begynder med at mødes 5 onsdag eftermiddage på Teglporten, hvor vi forhåbentlig bliver endnu klogere på os selv,
og måske får nye perspektiver på livet
med hjem.
Onsdage kl. 13-14.30. Startdato 21.
september. Holdleder: Hanne Melby
Teglportens Teaterklub
Efteråret byder også på nye teateroplevelser. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Du kan glæde dig til:

Du kan næsten ikke lave noget forkert,
og hvis du gør, så har vi alle lært noget
nyt. Vi laver mad på begynderniveau, og
vi går til madlavningen med nysgerrighed.
Der er plads til en god snak og et godt
grin undervejs.
Kom og nyd en dejlig frokost i godt selskab! Holdleder: Rebekka

Et godt liv!
Det er ikke, hvordan man har det, men
hvordan man ta´r det - sådan lyder et lidt
friskt ordsprog. Vi ønsker os alle et rigt
liv fyldt med mening og glæde, og dét vil
være vores fokus i denne diskussionsgruppe.
Er der mon noget vi selv kan gøre, for at
øge oplevelsen af glæde og overskud i
hverdagen?
Hanne kommer med et oplæg, og ud fra
dagens emne vil vi dele viden og livserfaringer og dermed inspirere hinanden.

❖ The Producers
- Det Ny Teater.
En rablende skør og humoristisk musical af Mel Brooks. Og
så er den oven i købet den mest
prisvindende musical på Broadway. Kom med:
Tirsdag d. 27. september
❖ Teaterkoncert Gasolin
- Østre Gasværk.
Den ikoniske teaterkoncert, som
ændrede den danske scenekunst, er tilbage!!! Den kanoniske
sangskat fra Danmarks største
rockband gennem tiderne vækkes igen til live. Instrueret af Nikolaj Cederholm. Kom med:
torsdag d. 27. oktober.
Du kan læse mere om forestillingerne,
pris og tilmelding i vedhæftede opslag i
denne mail eller på opslagstavlerne på
Teglporten.
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Info
Derudover fortsætter alle vores motionshold, som de plejer.
Hvis du går på et hold, kan du blive overført til efterårssæsonen – snak med din
holdleder.
Du kan se alle hold – motion, kreative
hold og studiekredse – i vores miniprogrammer.
Har du spørgsmål til vores hold eller
arrangementer, er du altid velkommen
til at kontakte aktivitetscentret på
tlf. 46 11 39 50
Du er også velkommen til at komme
forbi – vi har åbent man.- tors. kl. 915.30, fredag kl. 9-14.30

Vi glæder os til at se dig til den
nye sæson!

De bedste hilsner
Alle medarbejdere på
Aktivitetscenter Teglporten
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