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Nyhedsbrev  
 

februar 2023 

  

Det nye år er allerede godt i gang, lige-
som vi her på teglporten har taget hul på 
sæsonens motionshold, arrangementer, 
studiekredse og kreative aktiviteter. 
 

Sæsonens arrangementer 
 
Fastelavn

 
Brugerrådet inviterer til tøndeslagning 
den 17. februar. Arrangementet er gra-
tis og starter kl. 13.00 hvor vi mødes 
ved receptionen. Kl.13.15 slår vi katten 
af tønden og får en lille punch. Ved 14-

tiden fejrer vi Kattekonge og Kattedron-
ning i caféen, hvor der vil blive serveret 
kakao/kaffe og fastelavnsboller. 
Adgangsbillet til arrangementet er en 
hovedbeklædning. 
Tilmelding er nødvendig, listen du skal 
skrive dig på findes på vores to op-
slagstavler den ene ved caféen og den 
anden ved kontoret på 1. sal.  
 
Musik og cocktail 

Kom og syng, lyt 

og sving med 

når pianist Allan 

Steen spiller op 

til en hyggelig 

eftermiddag med 

ny og ældre 

dansk musik. Allan Steen er pianist 

med 38 års erfaring som musiker. Han 

har, for at nævne nogle ganske få, 

bl.a. spillet for Kongehuset og Hotel 

Foto Anna Kasin fra Unsplash 
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D’angleterre. Han er kendt for at være 

en smittende og engageret musiker, 

der gør en dyd ud af at gøre sit publi-

kum glade. Han spænder bredt genre-

mæssigt og er ikke bleg for at tage et 

bud op fra publikum. 

Til dette arrangement er der enten et 

glas aperol spritz eller en sodavand in-

kluderet i prisen. 

 

Tidspunkt: tirsdag den 21. februar 

Kl.: 14 – 15 

Sted: Caféen 

Pris: 50 kr. 

Tilmelding: Teglportens kontor på 

1.sal 

 
Musik og cocktail  
Kom og få en særlig musikalsk ople-
velse når den erfarne duo, Boysen/An-
dersen Band bestående af Claus Boy-
sen og Inge Andersen med deres store 
musikalitet og nærvær river publikum 
med til swingende jazz som fx Frank 
Sinatra og Louis Armstrong. En duo 
som leverer stilfuld ”livemusik”, hvor 
man får lyst til mere end bare at vippe 
med foden i takt til musikken. Med de-
res instrumenter, fortæller de smukke, 

fantastiske og sjove historier med glimt 
i øjet! 

Til dette arrangement er der enten et 

glas aperol spritz eller en sodavand in-

kluderet i prisen. 

 

Tidspunkt: tirsdag den 14. marts 

Kl.: 14 – 15 

Sted: Caféen 

Pris: 60 kr. 

Tilmelding: Teglportens kontor på 

1.sal 
 

Sæsonens nye aktiviteter 

og hold 

 
Manicure og wellness 
Har du brug for en lille pause og har 

du lyst til at forkæle dig selv?  

Så kom til Manicure og wellness, hvor 

du kan få hjælp til at ordne dine negle 

og få blid massage på skuldrene. 

Kom og få et par hyggelige timer sam-

men, hvor du er i centrum og bliver for-

kælet. 

 
 

Periode: 9/2 og d. 8/3 

Tid: 10:00 – 11:30 

Sted: Opholdsstuen 

Pris: 22,50 kr. pr. gang 

Aktivitetsmedarbejder: Maria 
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Tanker om livet 
Oplæg, samtaler og debat om de 
spørgsmål der trænger sig på i livet… 
 
Vi mødes hver anden onsdag i 2 timer. 
Hvert møde starter med et kort oplæg, 
der sætter rammerne for dagens tema.  
Første gang vi mødes, vil emnet være 
fastlagt på forhånd.  
Vi skal tale om hvordan det opleves at 
blive ældre, tanker i forbindelse 
med fysiske ændringer, ændringer i 
vores relationer, om at blive usynlig, 
om at miste sine nærmeste pårørende 
og om at fastholde et meningsfuldt liv, 
hvad det nu engang indebærer. 
 
Herfra vælger vi sammen, hvilke em-
ner vi yderligere vil tage op. Det kan 
være om praktiske forhold herunder 
kommunikation med kommunen, om 
familien og hvor meget den betyder i 
dag, det kan være om aktuelle emner 
fra Svend Brinkmanns bøger om vig-
tige ting i livet og meget andet. 
 
Lise Dithmer er 
uddannet psyko-
log, har en læn-
gerevarende te-
rapeutisk efterud-
dannelse og har 
været erhvervs-
aktiv i mange år. 
Nu er hun selv gået på pension og 
glæder sig til på denne måde at dele 
sine erfaringer med andre.  
 

Datoer: onsdage d. 15/2, 1/3, 15/3, 

29/3 og d. 5/4                                      

Kl.: 13.00 – 15.00 

Sted: Dagligstuen 

Pris: 112,50 kr. 

Tilmelding: Hos Helene på kontoret på 
1.sal eller tlf.: 46113950 
 

Yatzy og øl 

Den mørke tid kalder på hygge, og da 

den ikke kommer af sig selv, skaber vi 

den sammen om et spil yatzy og en øl. 

 

Datoer: tirsdage d. 31/1, 7/2 og d. 

28/2 

Kl.: 13.30 – 14.30 

Sted: Dagligstuen på 1. sal 

Pris: 22,50 pr. gang + 10 kr. for en øl 

Aktivitetsmedarbejder: Marie 

Tilmelding: Teglportens kontor på 1. 

sal 

 

Perleøreringe og armbånd 
Udstyret med 

splitnål, tråd og 

perler kan du 

lære at sy de fi-

neste øreringe 

med grønlandsk 

perlesyning og 

lave armbånd 

med perlevæv-

ning. Du lærer 

teknikken perle-

syning med store 

perler. Når teknikken er lært, kaster vi 



 

 

Teglporten 11 – 3460 Birkerød – Tlf. nr. 46 11 39 50 – www.rudersdal.dk/Teglporten  

 

4 

os ud i de små perler. En god læse-

brille kan anbefales til formålet. 

 

Holdstart: mandag den 20. februar 

Tid: 10.00 – 11.30 

Periode: 6 gange 

Sted: Kreaværkstedet på 1. sal 

Pris: 135 kr. + materialeudgifter 

Aktivitetsmedarbejder: Marie 

Tilmelding: Teglportens kontor på 1. 

sal 

 
Gækkebreve 
Vi mødes et par gange og klipper gæk-
kebreve. Traditionen med at sende 
gækkebreve har rødder tilbage til 1700-
tallet, hvor man har det ældste beva-
rede gækkebrev fra 1770. Så har du en 
kær gammel ven eller en sød niece, 
der skal gækkes så kom og vær med, 
når vi mødes to gange i marts.  

Holdstart: onsdag den 15. marts  

Tid: 10 – 12 

Periode: 2 gange.  

Sted: Solstuen på 1. sal 

Pris: 60 kr. i alt 

Aktivitetsmedarbejder: Marie 

Tilmelding: Teglportens kontor på 1. 

sal 

 
Tryk og sy 
På dette hold kommer du til at trykke 

med teknikken serigrafi. Når man ar-

bejder med serigrafi, bruges stencils til 

at blokere for farven, der hvor man øn-

sker sit motiv. Vi anvender et serigrafi-

kit, der er uden kemi. Stencils laves 

ved at skære motivet ud i hånden med 

skalpel på vandafvisende miljøvenligt 

stencilpapir. Du designer dit eget mo-

tiv, som du trykker på stof. Det færdig-

trykte stof bruger du f.eks. til at sy en 

pude eller et stofnet af. 

 

Holdstart: torsdag den 13. april 

Tid: 10 – 12.30 

Periode: 6 gange 

Sted: kreaværkstedet 1.sal 

Pris: 135 kr. + materialeudgifter 

(min.160 kr. til trykmaterialerne, hertil 

kommer udgift til stof m.m. oveni)  

Aktivitetsmedarbejder: Marie 

Tilmelding: Teglportens kontor på 

1.sal

 

Vel mødt til den nye sæson! 

 

De bedste hilsner 

Alle medarbejdere på Aktivitetscenter Teglporten 


