
 

Bramsnæs: 
Østergaard Aktivitetscenter 
        Karlebyvej 58 
        Lille Karleby 

Nødager 30, Gevninge 
Bognæsvej 5 Herslev 

Hvalsø: 
Hvalsø Østergadecenter 

Østergade 1 

Lejre Øst: 
”Huset” Lejrevej 15 A 

Årsprogram 2015/16 



Kære læser Velkommen til Årsprogrammet 2015/16 
 
Et program som er udarbejdet af  en række frivillige, visende de aktiviteter, 
der tilbydes i klubber, foreninger og aktivitetscentre i Lejre Kommune 
 
Bemærk at alle arrangementer, uanset hvilket sted de foregår, er åbne 
for dig. 
 
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at ringe til det fælles  
oplysningsnummer: tlf.: 46 40 01 84. 
 
Det er vores håb, at bladet kan inspirere mange til en aktiv periode,  
forhåbentlig med mange gode oplevelser. 
 
Trykning af programmet støttes af §18 midler fra Lejre Kommune. 
 
Indlæg til næste årsprogram kan indleveres løbende, men skal senest 
være redaktionsgruppen i hænde den 01.05.2016. 
 
for Fælles aktiviteterne:  poul.h@nzen.dk 
for Hvalsø området:   mariannekristiansen23@gmail.com 
for Lejre-Øst området:  ragnhildha@dlgmail.dk 
for Bramsnæs området:   fohbr@pc.dk   
 
Med venlig hilsen Redaktionsgruppen 
 
Ina Jensen, Lejre tlf. 46 40 25 55 / 23 42 46 93 
Ragnhild Hansen, Osted tlf. 46 49 73 06 / 25 77 73 06 
Poul Morten Hansen, Hvalsø tlf. 46 49 23 81 / 26 46 80 69 
Marianne Kristiansen, Hvalsø tlf. 41 65 53 01  
Flemming Nielsen, Hvalsø  tlf. 22 55 15 25 
Finn Overgaard Hansen, Bramsnæs tlf. 46 40 42 13 / 23 93 44 52  
Birgit Rye Hansen, Bramsnæs  tlf. 46 40 42 13 / 23 93 44 53 
Solveig Hitz, Østergaard tlf. 46 40 01 84 / 60 10 04 75 
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Fælles-Aktiviteter for alle områder 
i Lejre kommune 

 

 Fælles Aktiviteter  side   2 
 Hvalsø området  side 22 
 Lejre-Øst området  side 39 
 Bramsnæs området   side 59 

 

Indholdsfortegnelse for Fællessiderne: 
Velkommen til 2015/16………... 
Indholdsfortegnelse……………. 
Vandreture……………………... 
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Forebyggende medarbejder……. 
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Flextrafik………………………. 
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Høstfest på Østergaard………… 
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ÆS. Besøgsvennetjenesten…….. 
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ÆS.Bisidderordning…………… 
ÆS. En hjælpene hånd………… 
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Aktivitetscentrenes fælles hjemmeside har haft  
5.654 besøgende i 2015. 

 

Har du set den for nylig  
 

 www.aktivitetscentre.dk           mail@aktivitetscentre.dk 

Ansvarlig for fællessiderne, Poul Morten Hansen & Marianne Kristiansen 

www.aktivitetscentre.dk
mailto:mail@aktivitetscentre.dk


Vandreture. 
 

Turledere: Grethe Lund tlf. 51 50 39 33, Per Holmgaard tlf. 59 56 40 32 / 24 97 24 67. 
 
 

Vintervandreturene 2015/16 afholdes 2. onsdag i månederne, oktober/marts 
 

Turene er mellem 8 og 10 km. Indlagt pause til medbragt mad og drikke. 
 

Alle ture starter kl. 10.00 
 

Vi har i år tilføjet nye områder, som vi håber I vil finde spændende nok til at trække 
i vandretøjet, og få nogle hyggelige timer i naturen og den friske luft.  
 

14.10.15 Allindelille Fredskov. Mødested, parkeringspladsen ved Forsamlingshuset 
Langebjergvej 56 C, 4100 Ringsted. Skoven er præget af meget kalkholdig jord, 
som giver en helt speciel flora, ”vrange” bøgetræer og meget klare søer. 
 

11.11.15 Skuldelev Ås. Mødested, parkeringspladsen ved Kildeskåret. Turen går 
langs åsen op til Skuldelev Havn. Åsen er meget markant ,op til 26 meter høj, ud 
over udsigten er der et meget bredt udsnit af boligformer der ses undervejs. 
 

09.12.15 Kællingehaven. Mødested, parkeringspladsen ved Roskilde Havn.  
Vi starter ved museets værft, går gennem havneområdet og Kællingehaven til  
Boserup Skov og ud til lerskrænten med udsigt til Ringøen. Hjem gennem Sankt 
Hans hospitalsområdet med de meget karakteristiske bygninger. 
 

13.01.16 Bognæs Skov. Mødested, parkeringspladsen ved Bognæsvej 20. Turen går 
over draget, rundt i Bognæs Storskov med flotte udsigter over strandengene, og 
Roskilde Fjord. Måske kan vi se ørnereden, men fuglene er jo fløjet! 
 

10.02.16 Vellerup Vig. Mødested, parkeringspladsen for enden af Birkebækvej i 
sommerhusområdet. Turen går nord om sommerhusene, forbi den særprægede kirke 
og ned til det gamle udskibningssted ved vigen, og oppe på de høje  
skrænter langs fjorden op til Hammer Bakker. 
 

09.03.16 Kornerup Å. Mødested, Kornerup Kirke. Turen går syd om Kornerup sø, 
langs åen neden for skrænterne ved Svogerslev og op til trækfærgen ved  
Hesselbjerg, overfart ved egen kraft. Retur over Munkebro. 
 

Turene foregår på rimeligt gode stier og grusveje, men det er jo gennem skov og 
mark, så vælg tøj og fodtøj med omhu. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
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Juleaften på Østergård 

2015 
 

Kontakt: Birgitte Jensen, tlf.: 46400184/29329443, mail: birj@lejre.dk  
 

Vi fortsætter den gode tradition med juleaften på Østergård,  
for alle interesserede i Lejre kommune uanset alder. 
 

Vore frivillige hjælpere vil hygge om jer alle og Frank P. står for de dejlige 
julemelodier. 
 

Det bliver en hyggelig traditionel juleaften med alt hvad der hører sig til. 
Prisen er 150 kr. alt inklusive. 
 

Arrangementet er støttet af § 18 midler fra Lejre kommune. 
 

Vi starter kl. 17.00 og kører hjem kl. 21.30 
Det er muligt at blive hentet i vores minibusser. 
 

Tilmelding senest den 11. december 2015. 

 

Hørepædagogen fra Roskilde 
 

Kontaktes på tlf. 46 31 72 20. Telefontid kl. 9.00-12.00.  
 

Træffes første torsdag i måneden efter aftale, på Østergård Karlebyvej 58   
Husk at bestille tid senest dagen før 

 

Der vil blive sat 10 minutter af til at betjene dig i træffetiden. 
 

Hvis der er behov for en længere samtale, skal du bestille tid til denne og 
være opmærksom på, at det foregår på adressen i Roskilde. 
 

Venlig hilsen Høreundervisningen/Hørepædagogen i Lejre kommune. 
 

Alle pensionister i Lejre kommune kan besøge hørepædagogen. 
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Nyt fra de forebyggende medarbejdere 
 

Orienteringsmøde om forebyggende hjemmebesøg for alle, der er fyldt 
eller fylder 75 år i 2015 og 2016. 
 
Vi fejrer din 75 års fødselsdag og serverer et stykke lagkage. Du vil få  
mulighed for at lytte til et spændende foredrag, samt høre om de  
forebyggende hjemmebesøg. 
 
Arrangementet vil finde sted i løbet af vinteren 2015/2016. Hold øje med 
annoncen i dagspressen. Der vil være tilmelding. 
 
Cafémøder om sundhed og forebyggelse i  vinteren 2015/2016 
Der serveres kaffe/te og boller.  
Tilmelding en uge før, til forebyggende medarbejder 
Tove Thorst tlf.: 24 79 09 65  tlf.tid 8.30-9.30, mail: toth@lejre.dk  
 
September 2015, Inkontinens v/ fysioterapeut Nina Henriksen. 
mandag d. 07.09, kl. 13-15, Østergård Karlebyvej 58, Ll. Karleby. 
torsdag d. 10.09, kl. 10-12, Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, Hvalsø. 
mandag d. 14.09, kl. 13-15, Huset, Lejrevej 15A, Allerslev. 
 
Oktober 2015, Kost / ernæring v/ forebyggende medarb. Gitte Bülow. 
mandag d. 05.10, kl. 13-15, Østergård Karlebyvej 58, Ll. Karleby. 
onsdag d. 07.10, kl. 13-15, Fælleshuset Nødager 30, Gevninge. 
torsdag d. 08.10, kl. 10-12, Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, Hvalsø. 
  
November 2015, Økonomi v/ fuldmægtig Heidi Barbré, Hvalsø Rådhus. 
mandag d. 02.11, kl. 13-15, Østergård Karlebyvej 58, Ll. Karleby. 
torsdag d. 05.11, kl. 10-12, Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, Hvalsø. 
mandag d. 09.11, kl. 13-15, Huset, Lejrevej 15A, Allerslev. 
 
Januar 2016, Transportmuligheder v/ Forebyggende medarb.  
Anne Andersen og Tove Thorst. 
mandag d. 11.01, kl. 13-15, Østergård Karlebyvej 58, Ll. Karleby. 
onsdag d. 13.01, kl. 13-15, Fælleshuset Nødager 30, Gevninge.  
torsdag d. 14.01, kl. 10-12, Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, Hvalsø. 
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Februar 2016, Mund og tandhygiejne v/ tandplejer. 
mandag d. 01.02, kl. 13-15, Østergård Karlebyvej 58, Ll. Karleby. 
torsdag d. 04.02, kl. 10-12, Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, Hvalsø. 
mandag d. 08.02, kl. 13-15, Huset, Lejrevej 15A Allerslev. 
 

Marts 2016, Træning og motion v/ fysioterapeut, Bente Thillerup 
mandag d. 07.03, kl. 13-15, Østergård Karlebyvej 58, Ll. Karleby. 
onsdag d. 09.03, kl. 13-15, Fælleshuset Nødager 30, Gevninge 
torsdag d. 10.03, kl. 10-12, Hvalsø Østergadecenter Østergade 1, Hvalsø.  
 

Flextrafik 
Kontakt: tlf.: 70 26 27 27  eller www.moviatrafik.dk/flextur  
 

Har du brug for kørsel til og fra de aktiviteter du gerne vil delta-
ge i, kan du benytte FLEXTRAFIK til rimelig pris. 
Kørestolsbrugere kan også bruge ordningen. 
Kig efter brochure på Biblioteket og Aktivitetscentrene. 
 

   Skat 
Kontakt: Bjarne, eller Ellen tlf.: 46 40 01 84 

 

Ønsker du hjælp til indberetning af din selvangivelse eller ændring af  
Årsopgørelsen / forskudsopgørelsen. 
Vil du få restskat eller skat tilbage. 
Hjælp til at betale restskat via internettet. (husk dankort) 
Forstår du de breve, du modtager fra skat. 
Vi træffes på Østergård mandage  mellem kl. 10.00 og 12.00 
Husk din tast selvkode eller nem-id og nøglekort. 
Vi holder ferie fra juni til september men kan træffes efter  
aftale hvis nogen har brug for os. 
 

   Høstfest på Østergaard 
                           Husk at alle er velkommen 

Fredag den 21. august 2015 kl. 12.30 -16.30.  
Der serveres lækkert mad. Bl. a. dejlige salater.  Pris: 140 kr. 
Vin, øl og vand kan købes til husets priser. 
Sidste frist for tilmelding: 10. august på tlf. 46 40 01 84 
Tilmelding er bindende 
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Ældre Sagen i Lejre, Bramsnæs og Hvalsø Tilbyder: 
Tryghedsopkald 

Bor du alene og syntes du et dagligt telefonopkald, vil hjælpe dig til at gøre 
din hverdag mere tryg, så henvend dig til: 
 
Bramsnæs området:  Inga Larsen,  tlf. 46 40 02 67.  
Lejre Øst området:  Ina Jensen,    tlf. 46 40 25 55. 
 

                        Besøgsven / Demensven.  
 

Besøgsvennetjenesten, formidler kontakt mellem besøgsvenner og  
besøgsværter. Er du ensom og savner kontakt med andre, så prøv at få en 
besøgsven, det har mange før dig haft stor glæde af. 
 
Vil du være med til at gøre en forskel for en ældre i Lejre Kommune,  
så meld dig som besøgsven for en person, som vil være glad for et 
besøg f.eks. en gang om ugen, eller som i aftaler det. 
 
Demensvennen, kommer som støtteperson i et hjem, der er ramt af 
demens. Den raske i familien har brug for et par fritimer en gang imellem, og 
her er det vi kan komme ind, med aflastning. 
Har du eller din familie, brug for hjælp eller aflastning, så kontakt os 
på et af de, nedenstående telefonnumre. 
 
Mangel på demens venner er et stigende problem. Vil du være med  
til at gøre en forskel, og kan du afse et par timer en gang imellem,  
vil vi meget gerne høre fra dig.  
Ældre Sagen sørger for, du kommer på kursus, så du bliver godt rustet til 
opgaven. 
 
Er det noget for dig, så ring til en af kontaktpersonerne i, 
Ældre Sagens Besøgsvenne og Demensvennetjeneste: 
 

Bramsnæs området:  Lise  Cardow,  tlf. 47 51 20 68 
 

Lejre Øst området:  Randi Hansen,  tlf. 21 46 49 98 
 

Hvalsø området:  Erna Merrald,  tlf. 46 40 79 70  
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Bisidderordning 
Har du brug for, at en neutral person deltager i møde med offentlig 
myndighed, kan vi hjælpe med en person, som er godkendt til dette. 
Bisiddere har tavshedspligt. 
 

Bramsnæs området:  
  Lise Cardow,     tlf. 47 51 20 68 
Hvalsø området: 
  Varny Hansen,   tlf. 46 40 71 74 
  Bjarne Bang Christensen,   tlf. 22 89 15 23 
  Birthe Møller,     tlf. 30 58 00 70 
 

”En Hjælpende Hånd” 
 

Har du svært ved at bukke dig, er du bange for at falde, eller har du 
svært ved at se, så kan selv små praktiske gøremål være et stort problem, for 
mange ældre i eget hjem. Det kan være svært at skifte pære, hænge et billede 
op, bære blomster-krukker ind / ud, se havemøblerne efter, 
sy knap i en skjorte, eller klare andre små opgaver, der pludseligt er blevet 
uoverskuelige. 
Har du brug for, den form for hjælp, så kan du få den hos 
” En hjælpende Hånd ” 
 

Bramsnæs området: 
  Lillian Demescko ,    tlf. 20 14 47 77 
  Tomas Jensen,     tlf. 22 40 66 22 
  Erik Hedegaard,    tlf. 22 51 38 91 
Lejre Øst og Hvalsø området: 
  Bjarne Vestergaard,    tlf. 61 86 92 21  
 

Alle aktiviteterne, er støttet med §18 midler, fra Lejre Kommune. 
 

Medlemsfordele  
Som medlem af Ældre Sagen kan du gratis ringe til tlf. 80 30 15 27, hvor 
Ældre Sagens jurister og socialrådgivere kan vejlede dig i alle praktiske 
spørgsmål. 
Du kan deltage i Ældre Sagens arrangementer overalt i landet. 
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Diabetesforeningen i Lejre Kommune. 
formand: Bjarne Ego Jørgensen, tlf.: 24 42 72 50 

e-mail:evabjarne@hotmail.com.   
 

Diabetesforeningen i Lejre arrangerer oplysende foredrag samt 
café-aftener for medlemmerne. 
Der oplyses om disse arrangementer på foreningens hjemmeside  
(http://lejre.diabetes.dk) eller direkte ved digitale nyhedsbreve til  
medlemmerne. 
I 2015 fortsætter vi vores åbne rådgivning i Østergadecentret hver den første 
torsdag i måneden, fra kl. 9.30 og en time frem. 
Eventuelle henvendelser rettes til formanden. 
 
 
 

Lejre Lydavis 
Tilmelding kan ske til Østergaard Aktivitetscenter på tlf.: 46 40 01 84. 
Lejre Lydavis laves for blinde og svagtseende, så benyt tilbuddet fra den lille 
samling af frivillige, der én gang om ugen indlæser CD med lokale nyheder 
og andet stof, som kan have interesse for Lejre Kommunes borgere.    
Lydavisen udkommer på CD én gang om ugen. nemlig tirdag.        
Det er gratis at tilmelde sig Lejre Lydavis. 

 

 

Kære rollator- og kørestolsbrugere 
Det er nu lige op over, efterår og vinter står for døren med regn, slud og det 
der er værre. Vejret samt ujævne fortove og veje tærer hårdt på  
Hjælpemidlerne. 

HUSK derfor at få foretaget eftersyn/
efterspænding af jeres hjælpemiddel, 

specielt hjulene på jeres rollator. 
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Hjerteforeningen i Lejre Kommune 
Kontakt: formand Kjeld Andersen, tlf.: 50 59 65 68, mail: kjelda40@live.dk  
 

Siden 1962 har Hjerteforeningen støttet hjertepatienter og pårørende, støttet 
hjerteforskningen med mange millioner kroner og har oplyst befolkningen 
om sund og fornuftig levevis, så den enkelte selv har kunnet gøre en aktiv 
indsats for at forebygge hjertesygdom.  
 

Vores vision er et Danmark, hvor ingen dør unødvendigt af hjertekar-
sygdom. 
 

Glæd hjertet og hold øje med Lejre Lokalkomité på vor hjemmeside og spe-
cielt kalenderen der løbende opdateres med vore arrangementer på 
www.lejre.hjerteforeningen.dk 
 

Livreddende førstehjælp. 
Hjerteforeningen fortsætter med 3 livreddende førstehjælpskurser i efteråret 
2015 samt vi forventer yderligere 3 kurser til foråret 2016. Nærmere infor-
mation følger.  
 

Hjertesti 
Den første hjertesti blev indviet i 2008 i Storskoven, Hvalsø, folder over 
hjertestien forefindes på parkeringspladsen ved Skovvej. Hjertestien er til fri 
afbenyttelse på alle tidspunkter, og der vil være deltagelse fra  
Lejre Lokalkomité første søndag i hvert kvartals måned kl. 11.00.  
Se også www.hjertestier.dk  
Husk Nytårsmarch søndag den 3. januar 2016 kl. 11.00. 
 

Foredrag, Hjertecafe 
Vi forventer at afholde 2-3 aktuelle foredrag i løbet af efteråret 2015, samt 2-
3 aktuelle foredrag i løbet af foråret 2016, nærmere information følger.   
 

Alle aktiviteter er støttet af § 18 midler fra Lejre Kommune 
 

Alle er velkommen til Hjerteforeningens arrangementer, der er ingen med-
lemstvang. 
 

Vi kan altid bruge flere frivillige hænder, så hvis man har lyst 
til at hjælpe, er man meget velkommen. Vil du vide mere 
kontakt formand Kjeld Andersen, tlf.: 50 59 65 68,  
mail:  kjelda40@live.dk eller www.lejre.hjerteforeningen.dk 
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Rejseprogram 
Seniorrejseklubben i Lejre. 

 
Flyrejse til Krakow: 28/8-3/9 2015 (7 dage) 
Vi besøger markedspladsen med rådhustårnet, Kongeslottet på Wawel,  
Katedralen og det jødiske kvarter Kazimierz. 
Uden for byen besøges saltminen Wielieczka og længere væk koncentrati-
onslejren Auschwitz. 
Krakow var indtil 1795 Polens Kroningsby. Den er oprindelig et af Europas 
kulturcentre og sammenlignes i dag - arkitektonisk og kunsthistorisk med 
Prag. Pris 7.885 kr. Program/tilmelding: 
Mikkeltours: erik.mikkelsen@mikkeltours.dk tlf. 51 30 06 94. 
 
Bustur til Horsens: 18-19/10 2015 (2 dage) 
En ”fængslende” oplevelse, hvor vi besøger det tidligere statsfængsel, samt 
Danmarks Industrimuseum.  
Ophold og overnatning på det 4½ stjernede hotel Opus i Horsens. 
Pris: Fremkommer senere. Program/tilmelding: 
Bernt Hansen: bernt@hansen.mail.dk tlf. 20 10 10 22. 
 
Bustur - Julekoncert i Svendborg: 6-7/12 2015 ((2 dage) 
Koncert med Stig Rossen og besøg hos TV 2 Odense. 
Vi skal bo på Hotel Svendborg, hvor vi efter koncerten skal nyde hotellets 
helt store julebuffet. Pris: 1.495 kr. Program/tilmelding: 
Mikkeltours: erik.mikkelsen@mikkeltours.dk tlf. 51 30 06 94. 
 
Flyrejse til de varme lande: I april måned 2016. (7 dage) 
Vi rejser foråret i møde med en tur til de varme lande. 
Nærmere om tid og sted vil fremgå på vores informationsmøder.  
Pris fremkommer senere. Program/tilmelding:  
Bernt Hansen: bernt@hansen.mail.dk tlf. 20 10 10 . 
 
Bliv medlem af Seniorrejseklubben. Kontingent 20 kr. årligt. 
Beløbet indbetales på klubbens konto i Nordea 0333 8972602141 
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Bustur til Lolland: I maj måned 2016 (2dage) 
Oplev Lolland med besøg på Sukkermuseet i Nakskov, Femern Bælt,  
Fuglsang Kunstmuseum, Maribo Domkirke og Frederiksdal Gods, hvor vi 
skal smage Danmarks bedste kirsebærvin 
Pris: Fremkommer senere. Program/tilmelding  
Bernt Hansen: bernt@hansen,mail.dk tlf. 20 10 10 22. 
 
Der afholdes følgende informationsmøder: (Alle dage kl. 14.00)  
Østergade 1, 4330 Hvalsø: d. 17/8 2015 og d. 11/1 2016 
Lejrevej 15 A, 4320 Lejre:  d. 24/8 2015 og d. 18/1 2016 
Karlebyvej 58, 4070 Kr. Hyllinge: d. 16/9 2015 og d. 20/1 2016  
Der vil blive orienteret om kommende rejsemål, samt om de foretagne rejser. 
Rejseklubben er vært med kaffe/the og kage. 
 
Seniorrejseklubbens bestyrelse håber på gode rejseoplevelser. 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med rejserne, kontakt venligst og gerne, 
Seniorrejseklubbens bestyrelse. 
 
 Seniorrejseklubbens bestyrelsen:  
Bernt Hansen    Tlf. 20 10 10 22 - bernt@hansen,mail.dk 
Ulla & Frede Karlsen  Tlf. 46 40 51 16 - 
Elise Sørensen     Tlf. 44 48 09 99 - bes@soerensen.mail.dk 
Erling Bech     Tlf. 46 40 93 34 - ejbech@pc.dk 
Frimodt Søndergaard  Tlf. 50 45 63 69 - frimary@newmail.dk 
 

Sangeftermiddage på Østergård ! 
 
Vel mødt til alle sangglade eller alle, der blot vil hygge sig sammen med an-
dre og nyde den gode musik. Alle kan ønske hvilke numre der skal synges. 
Der bliver serveret kaffe og kage i pausen, mød op til et par hyggelige timer  
 
Tirsdag d. 6/10 kl. 13.30 – 15-30 - klaver og fløjte 
Tirsdag d. 3/11 kl. 13.30 – 15.30 - harmonikagruppen. 
Tirsdag d. 1/12 kl. 13.30 – 15.30 - klaver og fløjte, syng julens sange ! 
Tirsdag d. 5/  1 kl. 13.30 – 15.30 - klaver og fløjte 
Tirsdag d. 2/  2 kl. 13.30 – 15.30 - klaver og fløjte 
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Sjov Senior Motion 
Formand: Thorbjørn Sode, tlf. 40 41 33 77, mail: Hostein.sonde@dlgmail.dk 
 

Sjov Senior Motion er en forening for Lejre kommunes pensionister og efter-
lønsmodtagere, hvor der dyrkes forskellige former for motion i de respektive 
afdelinger med fokus på tilhørende socialt samvær. 

Sjov Senior Motion tæller på nuværende tidspunkt 9 afdelinger fordelt på 
aktiviteterne badminton, dans, dance fitness, gymnastik, line dance og zum-
ba. Afdelingernes medlemmer udøver de enkelte aktiviteter fordelt på for-
skellige faciliteter i Lejre kommune. 
Sjov Senior Motion er åben for initiativer til nye aktiviteter og yder gerne 
sparring til opstart af ny afdeling samt hjælp med adminitrative opgaver. 
Kontakt formand Thorbjørn Sode. 
Se de enkelte afdelinger og kontaktoplysninger for yderligere information 
om aktiviteter under henholdsvis Bramsnæsområdet og Hvalsøområdet.  
 

15 års jubilæumsfest i Sjov Senior Motion 
for medlemmer med ledsager. 

Lørdag, den 17. oktober 2015 
Østergaard Aktivitetcenter 

St. Karlebyvej 58, 4070 Kirke-Hyllinge. 
Stor lækker buffet (drikkevarer købes til husets rimelige priser),  
musik og underholdning. 
Deltagerpris for hele arrangementet kr. 175,00 pr. person. 
Tilmelding inden den 21. september 2015 til: 
  Bodil Nielsen, bodiln@privat.dk 
  Arnold Backman, abackman@fasttvnet.dk 
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Senior Kajak ture 
 

Formand: Verner Olsen, tlf.: 46 43 10 34 / 40 75 33 88, mail: jfkveo@gmail.com 
 

 

 
 
 
Klubbens formål er oplevelser og samvær på vandet. 
 

Vi råder over 8 kajakker og en trailer med plads til 8 kajakker. 
Vi sejler mandag kl. 10.00, samt onsdag kl. 18.00 i sommerhalvåret. 
Ønsker man at blive medlem, har man mulighed for en prøvetur sammen 
med erfarne medlemmer. 
Er du interesseret kan du læse om vore aktiviteter og turplaner på vores 
hjemmeside. www.seniorkajakture.dk 
Navne og telefonnummer findes på første side på hjemmesiden. 

 
 

Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

Keld Mortensen, Gevninge (Formand) Tlf.: 46 40 25 57 
Kirsten Kornval, Lyndby Strand (Næstformand)  Tlf.: 46 40 01 37 
Bjarne Hørlykke,  Kirke Sonnerup (Kasserer) Tlf.: 46 49 91 17 
Arnold Backman, Hvalsø  Tlf.: 46 40 90 80 
Per Lerche Brasch, Hvalsø  Tlf.: 40 29 72 65 
Mogens Pedersen, Kirke Hyllinge Tlf.: 46 40 31 50 
Bent Wally Sørensen, Lejre  Tlf.: 44 48 09 99 
 

Ældrerådet er et folkevalgt råd, hvis opgave blandt andet består i, at rådgive 
kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.  
"Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Ældrerådet i alle sager der 
vedrører kommunens ældre". 
Hvis du vil være med til at præge udviklingen inden for ældreområdet i Lejre 
Kommune, eller har du ideer, til noget vi skal tage op i Ældrerådet eller på 
hjemmesiden, så lad os høre fra dig! Ring eller brug kontaktskemaet på  
vores hjemmeside: www.lejre-aeldreraad.dk hvor der også er link til  
Ældrerådets Seniorguide. 
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Foredrag om demens sygdomme og symptomer. 
Tilmelding til demenskoordinatorerne: 
Kristine bojsen-Møller, tlf. 40 70 85 70, mail krbm@lejre.dk eller 
Kathe Haurholm, tlf. 29 37 36 96, mail: kash@lejre.dk 
Kom til foredrag om emnet onsdag den 7. oktober 2015, kl. 16.30-18.30  
I Multisalen, Hvalsøhallerne, Skolevej 1, 4330 Hvalsø. 
 

Foredrag om demens sygdomme, symptomer og handlemuligheder. 
400.000 danskere er i hverdagen berørt af demens. Viden om demens er  
væsentlig, for at kunne hjælpe og støtte pårørende og medborgere. 
 
 
Foredrag om ”Når hverdagen forandres” 
Tilmelding til hjerneskadekoordinator: 
Mette Birk Gleisner, tlf. 21 56 07 30, mail: megb@lejre.dk eller  
Demenskoordinator: 
Kristine Bojsen-Møller, tlf. 40 70 85 70, mail: krbm@lejre.dk   
Onsdag den 11. november 2015 kl. 16.30-19.00 
Sted annonceres i dagspressen. 
 

Foredrag v/ psykolog Henrik Brogaard: Når hverdagen forandres. 
I forbindelse med hjerneskade og demens sygdomme forandres hverdagen 
ofte radikalt. Alzheimer foreningen og foreningen Hjernesagen inviterer i 
samarbejde med Lejre Kommune til tema eftermiddag, hvor der vil være  
fokus  på de udfordringer de sygdomsramte og deres pårørende står midt i 
når ”Sygdommen flytter ind”. 
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Lejre Kulturdage  
16. april til 1. maj 2016 

 
www.lejrekulturdage.dk 
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Vandre/gå ture 2016 
 

Oplev din kommune i pagt med naturen. Deltag i sommerens vandreture. 
 
Vandreturene starter ved det nævnte parkeringssted for turen kl. 10.00. 
 
Østergaards bus kører ud til de steder, hvor vandreturene begynder. 
Bussen starter altid fra Karlebyvej 58 kl. 9.15 og ved busholdepladsen i  
Kirke Hyllinge kl. 9.30. 
Vil du køre sammen med andre, eller er du i tvivl om, hvor vandreturene 
starter, så mød op ved opsamlings-stederne. 
 
De ”lange” vandreture tilrettelægges på ca. 60 til 90 minutter 
De ”korte” er på ca. 30 minutter. 
De meget korte ture foregår ved holdepladsen i den dejlige natur, hvor  
bussen og chaufføren er . 
Kaffe, te, øl og vand kan købes fra bussen. 
Ture med madkurv: Medbring evt. stole, borde eller tæpper. 
 
Vandreturene er i år arrangeret af: 
 
Finn Kristensen    Lyndby  tlf. 23 47 13 98 
Tove & Mejnert Rasmussen   Herslev  tlf. 22 37 62 77 
Elise & Bent Sørensen   Lejre   tlf. 44 48 09 99 
Asger Eliasen     Gevninge  tlf. 46 40 23 68 
Aase & Allan Emanuel   Ejby   tlf. 24 44 54 25 
Frimodt Søndergaard   Osted   tlf. 50 45 63 69 
Erik Rønnow    Lindenborg  tlf. 29 24 58 62 
Bjarne Vestergaard   Gøderup  tlf. 61 86 92 21 
Solveig Hitz    Østergård  tlf. 45 40 01 84 

17 



Dato  Sted   Parkering 
 
# = Kontaktpersoner   Alle kort er fra Den Grønne Mostrup for Lejre. 
 
27. april  Sct.Hans-Kællingehaven   P-plads Bistrup Alle 
       # Bjarne / Asger  Kort 4, E-4 
 
4. maj  Strandskoven    P-plads over for brændte kro  

  # Aase / Mainert    Kort 3, D-4 
  Bingo 
 
11. maj  Osted     P-plads ved Osted kirke 
  #Frimodt /Bent    Kort 27, K-4 
 
18. maj  Sæby mose Nordgården,  Hornsherredvej 467 Sæby 
  # Finn / Elise    Kort 11, A-1 
  Bingo, Madpakke 
 
25. maj  Missionskirken    Hovedvejen 219, Osted 
  # Frimodt / Bent    Kort 27, G-7 
 
1. juni  Ved Dejligheden    P-plads over for nedbrændte kro 
  # Bjarne / Aase    Kort 3, E-4 
 
8. juni Gevninge by Nødager 30,  Gevninge 
  # Asger / Finn    Kort 26, D-5 
  Bingo, madpakke 
 
15.juni  Brofelde     Gyldenkernes vej 5 4340 Tølløse 
  # Bjarne / Allan    Kort 1,Øst for Undløse 
 
22. juni  Lejre by   P. ved  Felix 
  # Bent / Frimodt    Kort 25, C-2 
  Madpakke 
 
29. juni  Ejby by     P. ved Strandvejen 4, Ejby 
  # Allan / Aase    Kort 7, B-7 
 
6. juli   Kornerup     P. ved Kornerup kirke 
  # Asger / Tove    Kort 33, B-2 
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Dato   Sted   Parkering 
 
13. juli  Hvalsø Storskov  P. for enden af skovvejen 
 # Allan / Tove  Kort 16, D-5 
 
20. juli  Herslev  P. ved Herslev havn 
 # Mejnert / Elise  Kort 28, B-1 
 Bingo, madpakke 
 
27.juli  Sømilestationen  Dragerup Skovvej 10, 4300 Holbæk 
 # Bjarne / Aase  Kort 3, D-2 
 
3. august  Skuldelev Ås  P. Kildeskæret, Østbyvej 
 Finn / Tove  Kort 2, D-6 
 Madpakke 
 
10. august  Kyndeløse Sydmark  P.Svalevænget 7 
 # Finn / Leif   Kort 7,  D-3 
 Bingo, madpakke 
 
17. august  Lindenborg  P. ved Borrevejle Efterskole 
 # Asger  Frimodt  Kort 26, B-4 
 
24. august  Aunstrup  P. bag børnehaven 
 # Bjarne / Gaig  Kort 6, B-2 
 
31. august  Kirke Hyllinge  P. ved kirken 
 # Finn / Mejnert  Kort 7, H-3  
 Bingo 
 
7. september  Vellerup Sommerland  P. ved Vellerup Camping, Vigvejen 
 # Finn / Frimodt  ned mod Vellerup Vig 
 
14. september Ledreborg  P. ved Slottet og parken 
 # Bjarne / Bent  Kort 4, C-6 
 
21. september Hjertestien  Ishuset vest for Mumkholmbroen 
 # Aase / Allan  Kort 3, D-4 
 Bingo 
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Vil du være med i vores team af frivillige chauffører 
Kontakt: Birgitte Jensen, mail: birj@lejre.dk, tlf.: 46 40 01 84. 
 

Vi er en gruppe frivillige, der henter og bringer de borgere, der har svært ved 
selv at komme til arrangementer og holdaktiviteter. 
Vil du være en del af teamet? 
 
 

Lindenborg Roklub 
Formand: Jan Thor Larsen, tlf. 40 81 06 18, mail: janthorlarsen@gmail.com 
 

Lindenborg roklub ligger i fantastiske omgivelser med udsigt ud over Lejre 
Vig. Klubben har robåde og kajakker og har du lyst til at prøve, så skal du 
blot kontakte formanden, så finder vi en dag hvor det kan lade sig gøre.  
 

Klubben har mange seniormedlemmer (60+) og selv om man har rundet de 
flotte 70, så er der flere eksempler på, at man sagtens kan blive frigivet og 
selv kan tage ture på fjorden, enten alene eller sammen med dine venner. Tu-
ren kan være med stop undervejs, hvor man kan medbringe den varme kaffe 
og en bid brød.  
Kan du svømme 300 m (robåd) eller 600 m (kajak), så er ingen tid at spilde.  
Kom ud på vandet! 
Se mere på www.lindenborgroklub.dk  
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Fredag den 28. august 2015 

Hvalsø kulturnat for alle indbyggere  
i Lejre Kommune. 
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Information til alle brugere af 

aktivitetscentrene i Lejre kommune 

 

Aktivitetscentrene, hvor der er personale, vil være 

 lukket på følgende dage: 

 Dagen efter Kr. himmelfarts dag  

1. maj og 5. juni (Grundlovsdag) Lukkes kl. 12.00 

 

Koordinationsudvalget for 
aktivitetscentrene i Lejre kommune 

 
Koordineringsudvalg bestående af repræsentanter fra de tre centerråd samt 
kommunens leder af området. 
 

Lona Nilsson  Østergaard Aktivitetscenter 
Birgit Cady 
John Nielsen  Hvalsø Østergadecenter 
Henry Andersen 
Bent Sørensen  Lejre Øst 
Ragnhild Hansen 
Ina Jensen    Sekretær 
Solveig Hitz  Lejre Kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Redaktionen siger tak for hjælpen 
til alle jer, der hver sæson deler programmerne ud til 

alle pensionisterne i Lejre Kommune 

mange 
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Det sker i  
Hvalsø-området 

 
Indholdsfortegnelse: 
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Husk altid at se Fællessiderne fra side 2 - 21 
 
Ansvarlig for Hvalsø-området Marianne Kristiansen og Poul Morten Hansen 



 

Husk at sætte kryds i kalenderen 
 

Årsmøde i Centerrådet 
 

Fredag den 1. april 2016 kl. 13.00 i  
Hvalsø Østergadecenter 

 
Mød op og hør om Centerrådets arbejde  

og deltag i valget  
 
Dagsorden: se opslag i Hvalsø Østergadecenter  
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Adgangsforhold i Hvalsø Østergadecenter 
 

Kørestolsrampe 
 

Handicaptoilet 
 

Teleslynge 
 

Hjertestarter 
 

Handicap P pladser 1 
 

Trappe 



Hvalsø Billardforening 
Formand: Per Stephansen, tlf.: 46 40 72 57. 

 
Foreningen er en nøgleklub beliggende under Hvalsø Skole, og der er åbent 
alle ugens dage. Klubben råder over 1 halvmatch og 6 helmatch kegleborde.  
 
Kom og få nogle hyggelige timer. Der spilles hver onsdag fra kl. 13.00 til 
ca.16.30. 

 
Hvalsø Kreativ Forening 

Kontakt: Benedicte Juhl, tlf.: 31 31 42 58, - Edith Andersen, tlf.: 61 76 77 78 
 
Vi holder til på 1. sal i Hvalsø Østergadecenter. Vi tegner, maler, syr og 
strikker. Vi besøger f. eks. museer, udstillinger og tager en tur ud i naturen. 
Måske du har forslag til aktiviteter. 
Udover det kreative har det sociale samvær stor betydning. 
 

Mandagsklubben 
Kontakt: Erik Jørgensen tlf.: 29 80 77 74, mail: lllej@mail.tele.dk  

 
Vi er en gruppe af bevægelses-handicappede der mødes i Østergade hver 
tredje uge til en snak og en kop kaffe. 
Vi er selvhjulpne og har ikke tilknyttet nogen hjælpere.  
 
Har det vakt din interesse er du velkommen. 
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Hvalsø Bridgeklub 
Formand: Vibeke Kristensen, tlf.: 46 49 23 30,  

mail: vibeke.l.kristensen@mail.tele.dk 
 
Fra mandag den 7. september 2015 til udgangen af april 
spiller vi bridge med start klokken 19. I den netop af-
sluttede sæson tog vi Bridgemate i brug, det har vi haft 
meget glæde af i det vi har resultatet inden vi går hjem.  
 

Vi har til huse i Hvalsø Østergadecenter. 
 

Vi er en lille klub hvor det naturligvis først og fremmest 
drejer som om at spille bridge, men der er også plads til 
hyggeligt samvær over en kop kaffe / the i pausen. 
 

Som i mange andre bridgeklubber er de fleste medlemmer omkring pensi-
onsalderen og opefter, men vi optager gerne nye medlemmer i den erhvervs-
aktive alder. 
Med start torsdag den 1. oktober oprettes begynderkursus, hvor alle med in-
teresse for kortspil er velkomne. Prisen for begynderkurset er 400 kroner in-
klusive materialer.  
Flere informationer om klubben kan findes på www.bridge.dk/2229 
 

Kontingentet er 700 kroner for hele sæsonen. 
 
 
 

 
Hvalsø Petanqueklub anno 1998 
Kontakt: Henry Andersen, tlf.: 46 40 7 4 04 / 50 43 49 67 

 

Vi starter i april måned og spiller hver mandag fra  
kl. 18.30 - til ca.21.00 på banerne Skolevej 5 
(Ved Hvalsø Hallen) 
 
Tilmelding er ikke nødvendig.  
Pris 200,00 kr. pr. sæson.  
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Nutidens Kvinder Hvalsø 
 
For nærmere oplysninger om arrangementer i 
2015/2016, herunder tidspunkter og priser 
henvises til hjemmesiden:  
www. Nutidenskvinderhvalsoe.dk eller  
telefonkontakt på tlf. 46 40 81 21 eller  
40 50 81 21.  

 
 

 
 

Stavgang / Nordic Walking 
Kontakt: Birthe Svendsen, tlf.: 50 49 25 06 

 
Hele året på nær juli måned, mødes vi hver  
mandag kl. 9.45 ved Hvalsø Østergadecenter. 
Derfra kører vi til de smukke skove omkring Hvalsø. 
 

 
 

Mandegruppe 
for ældre mænd i Hvalsø, Kr. Såby, Kisserup m.v. 

Kontakt: Birgitte Jensen - Østergaard, tlf.: 46 40 01 84 
 
Det sociale er i højsædet, når ” gamle gutter” mødes hver anden fredag for-
middag.  I bliver hentet hjemme i minibus, og vi kører en tur til skov, strand 
eller kro, alt efter vind og vejr og jeres ønsker.  
 

Vi har en kop kaffe, øl og vand, samt en ostemad med. 
 

Priser efter Østergårds takster. 
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Hvalsø Tennisklub 

Kontakt: Karen, tlf.:  46 49 13 92, Per  tlf.: 46 49 21 18, Heinrick tlf.: 46 40 81 66 
 
Formiddagstennis består af en kreds m/k`ere, der  
tidligere har spillet tennis på et eller andet plan. 
Vi spiller mandag og torsdag fra kl. 9.00-11.00 på  
Hvalsø Tennisklub’s baner bag Hvalsø Hallerne. 
Har du lyst til en prøvedag kontakt Karen eller Heinrick. 
 

 
 

Kirke Såby Seniorpetanque  
Formand: Claus Berthelsen, tlf.: 61 45 25 98 mail: clausberthelsen@it.dk  

 
Kom og vær med til socialt og hyggeligt samvær i den 
friske luft. 
 
Vi spiller petanque året rundt og alle er meget velkomne!! 
 
Vi spiller på banerne ved Kirke Såby Hallen,  
Egevej 6, 4060 Kirke Såby, alle onsdage og søndage  
fra kl. 9.00 til ca. 12.00. 

 
Slægtsforskning 

 v/Anni Druedahl, tlf.: 46 49 62 59, mail: adruedahl@mail.tele.dk 
og Jill Munnecke 

 
 Mandage og onsdage i ulige uger fra  kl. 11.00 - 14.00  

 
Info: Anni Druedahl 
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Ældre Sagen, Hvalsø 
Formand: Ingelise Hansen, tlf.: 46 49 23 81 

 

Bridge i Hvalsø Østergadecenter, torsdage kl. 13.30 – 17.30.  
Turneringsledere: Annie og Sven-Aage Madsen.  
Er du interesseret så ring til Annie Madsen, tlf.. 46 49 23 45 
 

Bowling i Bowling Hallen, Mellemvang, Holbæk 
Tirsdage kl. 10-11. Spørgsmål angående ledige pladser,  
Kontakt: Henry Andersen, tlf. 46 40 74 04 
 

Edb-undervisning i Hvalsø Østergadecenter. 
Lær din computer at kende. Holdene er for begyndere og let øvede. 
Kontakt: John Nielsen, tlf.: 23 60 03 78. 
PC - Hjælp i hjemmet. Kan rekvireres i mindre omfang.  
Aktiviteten er støttet med § 18 midler, fra Lejre Kommune. 
Kontakt: Varny Hansen, tlf.: 46 40 71 74 eller 
John Nielsen, tlf.: 23 60 03 78. 
 

Juridisk vejledning. Går du og tumler med et juridisk problem,  
som du synes er for stort til at du selv kan løse det, men for lille til at 
forelægge andre, så prøv en uforpligtende snak med vores vejleder. 
Kontakt på hverdage: Bjarne Bang Christensen, tlf.: 22 89 15 23     

Søndagscafeer i Hvalsø Østergadecenter, kl. 13.00. 
23. august 2015 Grillstegt pattegris kr. 150,00. 
27. september 2015 kr. 150,00.    
25. oktober 2015  kr. 150,00. 
29. november 2015 Jule-cafe, ikke planlagt, se pris i ”Det Sker”. 
24. januar 2016   kr. 150,00. 
21. februar 2016  kr. 150,00. 
Tilmelding: Til alle 4 cafeer i 2015, men til de 2 cafeer i 2016, 
først efter 5. december 2015. Betaling modtages mandagen før, 
i Hvalsø Østergadecenter, fra kl. 11-12.30.  
Betaling via Net – Bank, senest onsdagen før, Tak. 
Tilmeldingen er økonomisk bindende, og kan ske, indtil mandagen før. 
Til: Liss Andersen, tlf.: 46 40 74 04. 
 

Hvalsø Nat, fredag d. 28. august, fra kl. 16.30 til ca. kl. 21.00.  
Vi står på hjørnet af Hovedgade og Østergade, så kom og besøg os, 
og få en kop kaffe eller the med kage til, samt en hyggelig snak.  
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Vaccination i Hvalsø Østergadecenter, lørdag d. 3. oktober 2015. 
Fra kl. 10.00 - 13.00, tidsbestilling til mellem kl. 10.00 - kl. 11.30.  
Kontakt: Annie Madsen, tlf.: 46 49 23 45, 
fra kl.11.30 - 13.00, åbent hus for alle uden tidsbestilling 
 

Ældre Sagens Filmklub, i Hvalsø Biograf, sæson 2105 – 2016. 
Biografen åbner kl. 14.00 og filmen begynder kl. 14.30. 
Mandag  28. september         Min lejlighed i Paris. 
Mandag  26. oktober              Labor Day. 
Mandag  23. november          Stille hjerte. 
Mandag  26. januar All Inclucive. 
Mandag  29. februar              Mennesker bliver spist. 
Mandag  04. april                   The other Women. 
Ændringer kan forekomme. 
Ved tilmelding, oplys venligst medlemsnummer. 
Til Tove Thinggaard, 46 40 76 25 eller Ulla Højlund Nielsen, 46 40 84 08 
 Pris for alle 6 film kr. 270,00. 
 Reserverede billetter kan afhentes og betales, fredag 14. august 2015 
 fra, kl. 11.00 - 13.00, i Hvalsø Østergadecenter.  
 

Bankospil i Hvalsø Østergadecenter, kl. 13.00. 
Fredag den 16. oktober 2015 - Fredag den 13. november 2015. 
Fredag den 15. januar 2016 -  Fredag den 12. februar 2016. 
Pris kr. 30,00 inkl. kaffe / brød. Pris pr. plade kr. 5,00 
Tilmelding indtil torsdagen før, til Ingelise Hansen tlf.: 46 49 23 81. 
 

Årsmøde i Hvalsø Østergadecenter, fredag d. 20. marts 2016. 
Dagsorden ifølge Ældre Sagens vedtægter, kun for medlemmer, 
 medbring, venligst medlemsbevis. 
 Efter årsmødet, vil der være et lille traktement. 
Ønskes der at deltage i spisningen, tilmelding senest d. 02. marts 2016. 
Til: Liss Andersen, tlf.: 46 40 74 04. 
 

 Til Forårs Sæson 2016. 
 Vil vi planlægge en Teatertur, en 1.dagstur og en flere dags tur  
 og måske også, en anden tur. 
 Beskrivelse af turene, vil komme i ”Det Sker” og på opslag i Hvalsø 
 Østergadecenter, samt andre steder i byen. 
 

Vores hjemmeside: http://www.aeldresagen.dk/hvalsø 
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Hvalsø Seniorklub 
Formand Hans Sether Hyldebjerg 51, 4330 Hvalsø, Tlf. 46 40 71 78 Mail: sether@privat.dk 

 

Hvalsø Seniorklub har til formål at skabe et godt og aktivt miljø for samtlige pensioni-
ster og efterlønsmodtagere i Lejre Kommune. Der stilles ikke krav om medlemskab af 
nogen forening for deltagelse i Hvalsø Senior- og Humørklub. 
 

2015 
Tirsdag den 1. september 
Sejltur på Mølleåen  
Pris 200.  kr.. incl. kaffe og kage.  
Tilmelding  nødvendigt,  til Lis Winge tlf.  24 93 85 87 fra  den 10. august. Betaling den 19. august 
mellem 12.00 og 14.00  i Østergade. 
Afgang  Ærøvej kl. 12.00 Møllebjergvej 12.10 Lægehuset kl. 12.15 Hvalsø station kl.12.20  
 

Tirsdag den 15. september   kl.12.30   
Høstfest med underholdning ved Kadit kadat  
Pris 200 kr. incl. mad, kaffe og kage.  
Tilmelding nødvendigt, til Lis Winge  tlf. 24 93 85 87 fra den 24. august  og betaling 2. september  
Mellem kl. 12.00 til 14.00  i Østergade. 
 

Tirsdag den 6. oktober  kl. 13.30 
Syng med den kendte radio og tv vært Jimmy Stahr 
40 kr. incl. kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendigt. 
 

Tirsdag den 20. oktober  kl. 13.30 
Foredrag ved præsten fra Sorø om Storm P. 
Pris 40 kr. incl. kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendig 
 

Tirsdag den 3. november kl. 13.30 
Foredrag om Ungarerne i Danmark ved Søren Peder Sørensen  
Pris 40 kr. incl. kaffe og  kage. Tilmelding ikke nødvendig. 
 

Tirsdag den 17. november kl. 13.30 
Foredrag om Slæderejse med Sirius patruljen ved Rasmus Rohde  
Pris 40 kr. incl. kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendig. 
 

Tirsdag den 1. december kl. 12.30 
Julefest underholdning af Mig og Moffe  
Pris 200 kr. incl. mad, kaffe og kage. Tilmelding nødvendigt, til  Lis Winge tlf  24 93 85 87 fra den  
9. november og betaling  den 18.  november mellem  kl. 12.00  til 14.00 i Østergade. 
 

2016 
Tirsdag den 5. januar kl. 13.30 
Foredrag ved Finn Sylvest Jensen  Mit liv som pilot.  
Pris 40 kr. incl. kaffe og  kage. Tilmelding ikke nødvendigt 
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Tirsdag den 19. januar kl. 13.30 
Det rullende teater  ,,Kæreste brev” ved skuespillerne Karen Borberg og Hen-
ning Larsen.  
40 kr. incl. Kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendigt. 
 

Tirsdag den 2. februar kl. 12.30 
Fastelavnsfest vi slår katten af tønden  
Pris 200 kr. incl. mad, kaffe og kage. Tilmelding nødvendigt,  til  Lis Winge  tlf. 24 93 85 87, fra den  
11. januar og betaling  den 20. januar  mellem kl. 12.00 til14.00 i Østergade.  
 

Tirsdag den 16. februar kl. 13.30 
Årsmøde : Formandens beretning, fremlæggelse af regnskab samt valg af med-
lemmer til brugergruppen.  
Kaffe og kage gratis adgang. 
 

Tirsdag den 1. marts kl. 13.30 
Foredrag ved Lone Grønbæk om Caminoen.   
40 kr. incl. kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendigt.. 
 

Tirsdag den 15. marts kl. 13.30 
Underholdning ved Angus Rollo med Irske og Skotske sange. 
40 kr. incl. kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendigt.. 
 

Tirsdag den 5. april kl. 12.30 
Forårs fest underholdning af ,,2 mand frem’’  
Pris 200 kr. incl. mad, kaffe og kage . Tilmelding  nødvendigt  til Lis Winge  tlf. 24 93 85 87 fra den 
14. marts  og  betaling 23. marts  mellem kl .12..00 og 14.00  i Østergade. 
 

Tirsdag den 19. april kl. 13.30 
Foredrag Grevinde Danner fra uægte barn til kongelig hustru.  
ved Ingelise Larsen  
40 kr. incl. kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendigt. 
 

Tirsdag den 3. maj  
Tur til Bakken ,, Korsbæk’’ 
Pris 200.  kr.. incl. kaffe og kage. Tilmelding  nødvendigt til Lis Winge tlf. 24 93 85 87.fra den 11. 
april og betaling den 20. april mellem kl. 12.00 til 14.00  i Østergade. 
Afgang Ærøvej kl. 12.00 Møllebjergvej 12.10 Lægehuset kl. 12.15 Hvalsø station kl.12.20 . 
 

Tirsdag den 17. maj kl. 13.30 
Foredrag ved Kim Greiner ,, Kilimanjaro’’  
40 kr. incl. kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendigt. 
 
Ud i det blå den 7. juni  pris 200 kr. tilmelding fra den 16. maj og betaling den 25 maj som sæd-
vanlig.    

                  Ret til ændring i programmet forbeholdes.  
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Hvalsø Seniorklub 
Formand: Hans Sether Hyldebjerg 51,4330 Hvalsø, Tlf. 46 40 71 78 Mail: sether@privat.dk 
 
Onsdagsmøder/Humørklubben. 
Hver onsdag  fra kl. 13.30 til 16.30 er der frit samvær, til kortspil og andre 
aktiviteter, første gang onsdag 5. august 2015 sidste gang onsdag 30. juni 
2016, sidste onsdag i hver  måned møder vi kl. 12.30  og spiser  et par styk-
ker smørebrød, derefter spilles der banko, om en pakke man selv har med til 
ca. 25 kr. Pris 20. kr. incl. Kaffe og brød. 
 
Senior Motion. 
Mandag – tirsdag - onsdag og torsdag fra kl. 9.00 til 
12.00.   
Der er koldt vand og varm kaffe, pris 10 kr. pr. gang. 
Husk skiftesko. 
Maj til september 9.00 til 11.00 lukket juli måned. 
 
 

Sjov Senior Motion  
                   Cykelhold i Hvalsø 

Kontakt: Henrik Larsen, tlf. 40 53 33 72, e-mail: hkl22@live.dk 
 
Vi starter fra Hvalsø Hallen tirsdage kl. 9.30.  
Er det noget for dig, så mød op. 
  
 

Videoredigering på PC 
Instruktør: Finn Kristiansen tlf.: 46 32 46 62. Mail: file@post3.tele.dk. 

 
Ud fra egne digitale video/billed-optagelser fremstiller vi seværdige DVD-
film. Vi bruger programmet Pinnacle som rummer en mængde muligheder. 
Vi mødes hver fredag kl. 10-12 i Hvalsø Østergadecenter. 
 
Vi starter fredag d. 18. september  2015 og slutter fredag 
d. 15. april 2016. 
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Sy i Hvalsø Østergadecenter 
Kontakt: Thyra Christensen, tlf.: 24 93 51 24,mail: mail: thyra.niels@gmail.com 

 
Start lørdag den 19. sept. 2015 kl. 12.30 til 16.00.  
Vi mødes i Østergadecentret og finder vores kreative sider 
frem og laver, hvad vi har lyst til. 
Du skal selv medbringe materiale, symaskine og kaffe. 
 
 

 
Hygge og strikkeklub 

Kontakt: Thyra Christensen, tlf.:  24 93 51 24, mail: thyra.niels@gmail.com 
 
Såby i ”den gamle skole”  
Start fredag den 4.sept. 2015 kl. 9.30 til kl. 12.00 og derefter hver fredag, 
hvor vi hygger, drikker kaffe, strikker eller hvad vi har lyst til. 
Vi taler om, hvad der sker i hverdagen og håber, du har lyst til at være med.  
 
 

 

Senior Net Café 
Instruktør: Jørgen Molin, tlf.: 46 49 28 51, mail: morfar.molin@pc.dk 

Instruktør: Erling Bech, tlf.: 40 41 79 34, mail: ejbech@pc.dk 
 
Som tidligere sæsoner tilbyder vi undervisning i brug af 
computer. 
Der kræves ingen kendskab, vi går langsomt frem, så alle 
kan deltage. 
 
Torsdag er der Net Café fra kl. 10.00 til 12.00 i Hvalsø 
Østergadecenter. 
Start: Første torsdag i september 2015 til sidste torsdag i 
april 2016. 
 
Lydbøger : Kontakt: John Nielsen, tlf.: 23 60 03 78. 
Vi har flere lydbøger på lager og kan hjælpe med installering og udskiftning. 
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Hvalsø Pensionist og Seniorforening  
Formand: Egon Nielsen, Brune Banke 57, 4330 Hvalsø, tlf.: 46 40 74 90 

 

Bankospil i Hvalsø Østergade Center kl. 13.30 
Tirsdag den 25. august 2015 
Tirsdag den 22. september 2015 
Tirsdag den 10. november 2015 
Tirsdag den 24. nov.2015, Julebanko, spilles om ænder 
Tirsdag den 12. januar 2016 
Tirsdag den 26. januar 2016 
Tirsdag den 09. februar 2016 
Tirsdag den 08. marts 2016 
Tirsdag den 26. april 2016 
 

Tirsdag den 8. september 2015, Høstfest med spisning og underholdning 
kl. 12.30. Bindende tilmelding 8 dage før til Svend på tlf. 46 49 60 44/28 31 
95 50, eller Egon på tlf. 46 40 74 90.  
 

Tirsdag den 06. oktober 2015, ud i det blå. (Se besked senere). Bindende 
tilmelding til Svend på tlf. 46 49 60 44/28 31 95 50 el. Egon tlf. 46 40 74 90  
 

Tirsdag den 20. oktober 2015, Sko Demonstration + lille banko, kl. 13.30  
 

Tirsdag den 08. december 2015 kl. 12.30, Juleafslutning med spisning og 
underholdning, medbring en gave til ca. 30 kr. Bindende tilmelding til 
Svend på tlf.: 46 49 60 44 / 28 31 95 50 eller Egon på tlf.: 46 40 74 90.  
 

Tirsdag den 23. februar 2016, Generalforsamling + lille banko. 
 

Tirsdag den 22. marts 2016 kl.12.30, Forårsfest med spisning og under-
holdning. Bindende tilmelding 8 dage før til Svend tlf. 46 49 60 44 / 28 31 
95 50 eller Egon tlf.: 46 40 74 90. 
 

Tirsdag den 12. april 2016, Annas Mode, kl. 13.30. 
 

Tirsdag den 10. maj 2016, Skovtur ud i det blå. Bindende tilm. 8 dage før 
til Svend på tlf. 46 49 60 44 / 28 31 95 50 eller Egon på tlf. 46 40 74 90 
 

Tirsdag den 24. maj 2016, Afslutning med spisning og lille banko kl. 
12.30. Bindende tilmelding 8 dage før til Svend på tlf. 46 49 60 44 /  
28 31 95 50 eller Egon på tlf. 46 40 74 90.  
 

OBS: Husk kop og tallerken. Pris pr. kort 10 kr. + 30 kr. ved indgang. 
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Sjov  Senior Motion 
se også omtale under fællessider 

 

Badminton: Hvalsøhallerne 
Kontakt: Jytte Christensen, tlf. 22 16 79 94 eller 
Arnold Backman, tlf. 40 33 85 55, mail: abackman@fasttvnet.dk 
 

Ny hal onsdag kl. 9.00 - 11.00  
Sæsonstart 2. september 2015. 
 

Line dance: Hvalsøhallerne 
Kontakt: Vivi Backman, tlf. 46 40 90 80, mail: vbackman@fasttvnet.dk 
  

Multirum 2 mandage 

Sæsonstart  7. september 2015.  
 

Zumba: Hvalsøhallerne 
Kontakt: Vivi Backman, tlf. 46 40 90 80, mail: vbackman@fasttvnet.dk 
 

Multirum 2 tirsdage 
Instruktør: Malene Engelness. 
Sæsonstart 8. september 2015. 
 

Nyt i Hvalsø 
Senior pardans: Østergadecentret, Hvalsø 
Kontakt: Karen Borregaard, tlf. 60 16 15 25, 
 mail: borregaardkaren@gmail.com 
Instruktør: Inger Merete Sørensen, tlf. 46 49 63 25, 
 mail: imsoes@post.tele.dk 
 

Vi danser sidste fredag i måneden 
og afslutter aftenen med kaffe og en sang. 
Opstart den 25. september 2015 kl. 17.00. 
Husk: et par kan være af samme køn 
 hør om der er en partner til dig. 
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Gå ture i naturen 
Kontakt: Inger de Cros Dich, tlf.: 46 42 00 01 / 21 29 44 36, mail: idich2@mail.dk 

 

En tur i skoven er godt for både krop og 
sjæl. Især når man går i flok og snakker 
hyggeligt med hinanden. 
 

Hver mandag eftermiddag (undtagen hellig-
dage) indtil midten af november mødes vi 
på parkeringspladsen ved hjørnet af Skole-
vej og Søvej i Hvalsø og kører derfra kl. 
14.00 til steder og ruter, der er bestemt på 
forhånd.  
 

Vi fylder bilerne, så alle kan få kørelejlighed for 10 kr. 
 

Vi holder pause undervejs, så tag vand, kaffe, frugt el.lign. med. Vi slutter 
ved 16-tiden.  
 

Fra og med den 16. november mødes vi på parkeringspladsen for enden af 
Skovvej i Hvalsø kl. 14.00 og går en tur i Storskoven. Vi holder pause mel-
lem jul og nytår og går igen den 4. januar. Efter Påske 2016 kører vi igen ud 
i omegnen. Turene er normalt på ca. 4 km, og vi går forholdsvis raskt, men 
venter på den bagerste. 
 
 
 

 
Nørkleklub Røde Kors Hvalsø  

Kontakt: Dorthe Stjerne Tlf.: 51 34 33 86 eller Ilse Kaas Tlf.: 31 72 63 61. 
 
Vi strikker den første og tredje tirsdag i hver måned fra kl. 10.00 til 12.30. 
Alt hvad vi strikker sendes til forskellige lande, bl.a. Hviderusland,  
Congo, Laos, Rwanda og Togo. 
 

Har du lyst til at strikke med os, får du garn og mønstre gratis. 
Vi hygger os med kaffe & brød. Det betaler vi 15 kr. for. 
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Saaby Børnehave ”Tusindfryd” 
 

Synger for os i Hvalsø Østergadecenter , kom og hør. 
Det er deres sidste år i børnehave, før de skal i Skole. 
Det sker i april måned, se datoen på opslagstavlen i Østergadecentret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreningen  - Mærk Livet  
Kontakt: Ulla Højlund Nielsen, tlf.: 46 40 84 08, mail: uloghans@gmail.com 

 

Foreningens formål er sammen med andre i den 3. alder, at have socialt sam-
vær, hver mandag formiddag, vinteren igennem. Vi har i år vores 23 sæson. 
 

Vi får foredrag omkring mange ting, som foredrag om den normale aldring, 
i år bl. a. om sunde fødder, besøg på Hospice, Rungstedlund, tricktyveri, og 
akupunktur. 
Forskellige foredrag, men også det hyggelige som fællessang. 
Nye alternative behandlingsformer, hyggedage med frokost. 
 

Med et sådant vidt spændende program, bliver det aldrig ensformigt. 
 

Vi starter sæsonen mandag d. 31. august kl. 10.00 i salen i Hvalsø Østerga-
decenter, hvor vi over 1 kop kaffe siger goddag til gamle som nye medlem-
mer. 
 

Pris: 725,- + betaling for kaffe. Foreningen samarbejder med FOF, Hvalsø 
Har du interesse for foreningen eller ønsker sæsonprogram, så ring til: 
Ulla Højlund Nielsen, tlf. 46 40 84 08 Formand for - Mærk Livet. – 
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Frisk motion 60+ 
Kontakt: Gerda Magnussen, tlf.: 46 40 84 70. Mail: Gerda@pc.dk 

 

Hvalsø Gymnastikforening starter gymnastik i Hvalsø Hallerne, Multisal 
Vest, onsdag den 7. oktober 2015 kl. 14.00 - 15.00. Sæsonen slutter medio 
marts 2016. 
 

Såby Badminton 
Kontakt: Ib Skipper på telefon 46 49 96 08, mail: ibskipper@mail.dk. 

 

Såby Badminton tilbyder "det grå guld" i alderen +60 år - 
nybegyndere såvel som øvede spillere - at spille badminton 
et par timer onsdag formiddag under hyggelige og afslap-
pede former. Venteliste kan forekomme, da vi kun råder 
over 5 baner i Såbyhallen.  
 

Gymnastik - Kr. Såby 
Kontakt: Birgitte Jensen eller Jytte Pedersen på Østergård Tlf.: 46 40 85 67. 
 

Nærmere oplysninger om gymnastik i Kr. Såby bedes rettet til Birgitte Jen-
sen på telefon nr. 46 40 01 84.  
 

Busture ud i det blå  
for ældre kvinder 

Kontakt: Birgitte Jensen tlf.: 46 40 01 84 
 

Vi fortsætter med vores hyggelige ture, der er enkelte pladser ledig for jer 
der har lyst til at komme lidt hjemmefra en gang om måneden. 
 

Det foregår torsdag eftermiddag og I bliver hentet hjemme af Birgitte i mini-
bus. 
Du kan altid komme med ønsker til hvor vi skal hen.  
Betaling efter husets takster. 
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Det  sker  i  
Lejre Øst - området 

 
Indholdsfortegnelse: 
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Husk at se Fællessiderne 2 -21  
 

Ansvarlig for Lejre Øst området er : Ina Jensen og Ragnhild Hansen 



  

 

  

Adgangsforhold:  Aktivitetscentre Lejre Øst 
                                                                                       
Lejrevej 15 A: Kørestolsrampe           
                        Handicaptoilet 
                        Handicap P plads  1 
 
Nødager 30:    Kørestolsadgang 
                        Handicaptoilet 
 
Herslev:          Trapper 
                        Ikke kørestolsadgang 
                        Ikke handicaptoilet         

Indkøbsture 
Er det svært at få handlet ind? Er der for langt til bussen? 

                  Eller går der slet ikke nogen? 
  
               Så benyt dig af vores indkøbsture 

 
                Du skal selv kunne handle og bære dine varer til bussen,  

                 men du bliver hentet og bragt til din dør. 
Pris for turen: kr. 55,- 

Henvendelse til Bente Stoffer, tlf. 40 70 85 58, hvis det har din interesse. 

 
Kortklub i Herslev 

 
          Vi holder til på Bognæsvej 5 i det gamle plejehjem i Herslev 
          Vi mødes hver onsdag kl. 14.00 fra første onsdag i september 
          til sidste onsdag i april. 
          Nærmere information hos: Kristian Madsen tlf. 46 40 26 78 
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Litteraturgruppe i Lejre (nr. 1) 
  
Tidspunkt:              3. onsdag i måneden kl. 9.30 - 11.30 
Sted:                       Lejrevej 15 A 
Kontaktperson:      Vibeke Carlsen, tlf. 40 10 12 82 
                                                      mail: vibeke.carlsen38@gmail.com 
 
Vi mødes hver måned, undtagen juli, og drøfter den læste bog. Er der  
ikke ledige pladser  kan kontaktpersonen guide dig videre. 
Gruppen starter den nye sæson d. 19. august 2015. 
 

Litteraturgruppe i Lejre (nr. 2) 
 
Tidspunkt  :      3. tirsdag i måneden kl. 9.30 – 11.30 
Sted :                 Lejrevej 15 A. 
Kontaktperson :      Else Melgaard    tlf. 29 21 50 19 
                                                             mail: else.m@youmail.dk 
 
Vi mødes en gang om måneden, hvor vi i fællesskab bliver enige om  
hvilken bog  der skal  læses. Næste møde deler vi meninger og hold- 
ninger over en kop kaffe. 
Er der ikke ledige pladser kan kontaktpersonen guide dig videre. 
Gruppen starter d. 18. august 2015.  

 

Litteraturgruppe i Herslev 
 
Tidspunkt:               2. mandag i måneden kl. 13.30 – 15.30 
Sted:                 Bognæsvej 5, Herslev 
Kontaktperson:      Ina Jensen  tlf. 46 40 25 55 / 23 42 46 93 
                                                     mail: i.r.j@mail.dk 
Vi mødes en gang om måneden, finder ud af hvilken bog vi skal læse,  
drøfter så næste gang meninger og holdninger om bogen.  
Er der ikke ledige pladser kan kontaktpersonen guide dig videre. 
Gruppen starter d. 14 september 2015.  
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 IT-Café 
              Fælleshuset, Nødager 30, Gevninge. 

  Tirsdage kl. 10.00 – kl. 12.00. 
Har du brug for at komme i gang med at bruge computer eller hjælp til at 
bruge din computer, så er vi nogle frivillige der 
gerne vil hjælpe dig i Fælleshuset om tirsdagen.  
Vi starter med en kop kaffe, mens vi udveksler  
erfaringer og snakker om, hvad vi gerne vil vide 
mere om i dag. 
Der er ingen tilmelding, så mød bare op, og hvis du 
har en bærbar computer, så tag den med.   
Vi starter tirsdag d. 1. september 2015 og slutter 
igen så’n ca. omkring påske 2016. 
 
Har du spørgsmål, kan du ringe til: 
Randi Clemmensen tlf. 46 49 22 03 eller Søren Mørk mobil 20 20 20 03.  
 
 
IT – Café                               
               Lejrevej 15 A,  Allerslev 
 
Ønsker du at lære mere om brugen af din PC, 
eller er du begynder? 
Så er vi et hold vejledere, der vil forsøge at hjælpe dig. 
 
Hver tirsdag fra den 8. september 2015 til ultimo marts 2016 
Kl. 10.00 – 12.30 og kl. 13.00 – 15.00 
 
Hver onsdag fra den 9. september 2015 til ultimo marts 2016 
Kl. 8.30 – 10.30 
(Sidste gang før jul er hhv. den 8. december og den 9. december) 
(Første gang efter jul er hhv. den 5. januar og den 6. januar) 
 
Kontakt venligst: Ragnhild Hansen:  
                             tlf.: 46 49 73 06 eller mail: ragnhildha@dlgmail.dk 
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”Syng dig Glad” 
 
 
Har du lyst til at være med i en lille Sang Café hvor vi synger med de 
stemmer vi har – så mød op. 

 
Sted: Fælleshuset, Nødager 30 Gevninge 
Tid:  kl. 10.00  - 12.00 
Kontaktperson: Else Nielsen tlf. 46 40 24 63/ 29 16 31 94 

Bedst imellem kl.8.00 - 9.00. 
 
Start onsdag d. 16. september 2015 og vi mødes hver anden onsdag. 

 
 
 

HOPTIMISTERNE 
 
Gymnastik Nødager 30 

 
Instruktør Anna Margrethe Glenstrup 

 
Start mandag 5.oktober 2015 kl.10.00 

 
Kontaktperson: Sonja Nielsen tlf. 46 40 27 68 

eller Vibeke Tøttrup tlf. 46 40 27 83 
 
 
 

HOPTIMISTERNE 
 
Gymnastik Lejrevej 15 

 
Instruktør: Anna Margrete Glenstrup 

 
Start: Onsdag  7. oktober Kl. 10.00 

 
Kontaktperson: Leif Søgaard Tel: 46 48 06 12 
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     Lejre Frimærkeklub 
 
         Lejre Frimærkeklub holder sine møder mandage i    
         lige uger i  vinterhalvåret i  

 
                      ”Huset”, Lejrevej 15 A”. 

        Klubben arrangerer aktiviteter omkring den fælles samlerhobby,  
         auktioner, foredrag, udflugter m.m. Klubben søger hele tiden nyt  
         materiale, frimærkesamlinger, gamle postkort og andre samlerting. 
         Klubben hjælper gerne med at vurdere og evt. afhænde samlinger  
         af alle slags, - det koster ikke noget.  
         Kontakt formanden, Nils Jørgen Bruun, telefon 46 48 10 01.   
 
 

 
 

 Mandegruppe       
for ældre mænd i Gevninge - Lejre og Osted . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Har du lyst til at komme lidt hjemmefra - køre nogen gode ture  
         og lave lidt god mad sammen med andre mænd,  så kom ud af  
         busken. Du bliver hentet hjemme i vores bus hver anden fredag  
         og vi tager også på ture til skov og strand med medbragt mad og  
         drikke.                 Kontakt venligst:  
                                Birgitte Jensen tlf. 46 40 01 84 eller 29 32 94 43. 
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Husk 

Årsmøde i Centerrådet 
Valg af Centerråd i Lejre Øst 

Mandag d. 11. april 2016  
Nødager 30 

 

Klub Nødager 30, Gevninge 

Torsdage kl. 13.00 – 16.00 
 

Eftermiddagen starter med fælles kaffebord  
Derefter er der mulighed for kortspil, nørklerier eller andre aktiviteter,  
efter behov. Det kan også være, at du bare har lyst til at være her, hygge  
og fortælle gode historier. 
I løbet af året arrangeres også udflugter 

 
Der er transportmulighed for dem, som ikke selv kan komme. 

Kom og hils på, eller ring for yderlig information til  
Bente Stoffer tlf. 40 70 85 58 

Klub Lejrevej 15A,  Allerslev 
Onsdage kl. 13.00 – 16.00 

 
Kortspil og andre aktiviteter efter eget ønske og behov. 

Eftermiddagen starter med fælles kaffebord. 
 

Der er transportmulighed for dem, som ikke selv kan komme. 
 

Kom og hils på eller ring til  
Mary Søndergaard tlf. 27 45 49 98 
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Træningen er på eget ansvar. 
Der vil altid være en frivillig tilstede,  
som gerne giver vejledning. Husk skiftesko 
 
Åbningstid: 
Kl.: 8.30 - 12.00   Mandag – Tirsdag – Onsdag – Fredag. 
Kl.: 8.30 - 15.30   Torsdag. 
Pris: pr. gang 10 kr. 
- og  vi har altid kaffe/the på kanden. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:  
Grethe Treffenberg  tlf. 40 94 82 55 

Aktivitetscenteret Nødager 30  
Gevninge. 

Billard i Gevninge 
 
I Aktivitetscenteret Nødager 30, kan du spille billard. 
Alle der har lyst til at spille mødes, 
                                                                                                 
Onsdag d. 2. september kl. 11.00 
 
På mødet finder vi ud af, hvem der vil spille  
sammen og hvilke tidspunkter, der er ledige. 
Der kan spilles mandage, onsdage og fredage. kl. 9.00 – 12.00 
Ønskes yderligere oplysninger kontakt: 
Bente  Stoffer tlf. 40 70 85 58  
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 Varm mad og socialt samvær 

Hver anden tirsdag (i ulige uger) vil der være mulighed for at mødes i  
Nødager Aktivitetscenter til hyggeligt samvær og spisning af varm mad. 
Vi mødes klokken 10.30-13.30, hvor vi hygger os sammen med madlav-
ning, spisning, snak og diverse valgfrie aktiviteter. 
 
Menuen bliver bestemt i fællesskab fra gang til gang,  
så kom meget gerne med forslag. 
 
Pris for at deltage er 40 kr. pr. gang  
og tilmelding er nødvendig, senest torsdagen før. 
 
Tilmelding og eventuelle spørgsmål til: 
Bente Stoffer på tlf. 40 70 85 58 eller mail: best@lejre.dk 
 
 
Vi glæder os til nogle hyggelige timer i godt selskab. 
Bente Stoffer, aktivitetsmedarbejder  
Anne Andersen, forebyggende medarbejder              
 
 
        
 
Hvordan er det nu lige, man gør det der med at SMS’se. 
Vi tilbyder et par undervisningstimer, hvor du kan få et overblik over,  
hvordan man sender en SMS. 
Kurset vil blive afholdt i efteråret i Aktivitetscenteret, Nødager 30,  
men vi ønsker en tilmelding for at se, om der er interesse. Pris : 50 kr. 
Tilmelding senest 17. September 2015 
Yderlig information hos Bente Stoffer tlf. 40 70 85 58 
 

SMS        SMS SMS        SMS 
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Nørkle - Cafe i Herslev 
 

Hver tirsdag mellem kl. 13.00 og 16.00 mødes vi  på Bognæsvej 5 i Herslev, 
hvor vi strikker, syr og inspirerer hinanden, snakker og 
drikker kaffe. 
 
Vi mødes første gang efter sommerferien den  
                         1. september. 
 
Kontaktperson: Tove Rasmussen, tlf.: 22 37 62 77. 
 

Yoga 
  
Meld  dig til Yoga, afslapning og hyggeligt samvær med 
andre pensionister på Lejrevej l5A, Allerslev. 
  
Hold 1: Torsdag kl. 12.30-14.00       
Hold 2: Torsdag kl. 14.30- 16.00 
  
Holdene starter 10. september 2015. Medbring tæppe. 
Tilmelding og yderligere oplysninger: Elise Sørensen, tlf.44 48 09 99 
                                                              mail: bes@soerensen.mail.dk 
  

Salg af sko 
Ved Dorte´s Sko 

Torsdag d. 17. september 2015 kl. 13.00 
I Aktivitetscenteret Nødager 30 Gevninge 

 
Her vil der være mulighed for at se og købe sko fra den nye  

efterårskollektion. 
Alle er velkommen 

Yderligere information ved Bente Stoffer tlf. 40 70 85 58 
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Modeshow 
Ved Anna`s mode 

Aktivitetscentret Nødager 30 Gevninge 
 

Torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 13.00 
 

Her vil der være mulighed, for at se og købe fra 
den nye efterårskollektion. 

 
 

Forårs Modeshow  
Torsdag d. 10 marts 2016 

 
Alle er velkommen 

    Yderligere information ved Bente Stoffer  
                                              tlf. 40 70 85 58 

 
 49 



  

 FROKOSTMØDER 
 I vinteren 2015/2016. Herslev Sognehus, Bygaden 6 ( lige bag- 
ved kirken). Den 2. fredag i måneden – undtagen december. 
                                      TID: 11.00 til 13.00 
MED TILMELDING HVER GANG til Lene: lyslund@get2net.dk 
                                                                              eller 46 40 24 76 
Foruden foredrag ell. lign. og hyggeligt samvær er der hver gang  
frokost og  “PRÆSTENS 2 MINUTTER”. 
                             Pris for deltagelse er 20 kr. 
  
Fredag d. 11. september. “Hvordan var det nu det var?”  
v/tidl. skoleinspektør Mark Jensen, der med varme og humor vil  
fortælle om tiden, da vi var børn og unge. 
  
Fredag d. 9. oktober. “Danske revyviser gennem tiden”.  
Lonni Thostrup og Jon Hollesen, begge sang- og musikuddannede,  
fører os rundt i visernes verden (det er tilladt at synge med). 
  
Fredag d.13. november. “Besøg fra- og om Grønland”.  
Helle Spichiger og hendes grønlandske venner, Ingelise og Thorvald 
Dahl viser billeder og fortæller om Grønland. 
  
Fredag d. 8. januar. “GODT NYTÅR for 5. gang”. Sang af og med 
tidl. operasanger v. Det kgl. Teater - Poul-Erik Højer fra Jyllinge. 
Han vil også fortælle historier om noget af det publikum ikke ser. 
   
Fredag d. 12. februar. “Rundt i den humoristiske verden”.  
Lillian Hjorth-Westh fra Bornholms højskole fortæller om nogle af  
dem, der gennem tiden “har skabt glæde, hvor de går”. 
 
Fredag d. 11. marts. “Oplevelser fra barndommen af”. Hans Peter 
Tams har som lille dreng under 2. Verdenskrig haft oplevelser, der 
har mærket ham hele livet igennem. Det vil han fortælle os om! 
  
ARRANGØR: Herslev-Gevninge-Kornerup kirker (se evt. hjemmeside    
hgk-kirker.dk)  .                          Tilrettelæggelse af møderne: 
                                    Anna Pedersen, Hans og Lene Lund Nielsen. 
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 Lejre Seniorklub  
                           ”Huset”, Lejrevej 15 A, Allerslev.                
 
Vi mødes hver mandag kl. 9.00 til kl. 12.15. Vi er først og fremmest whist-
spillere, men der kan også foretages andre ting. 
Selvom du aldrig har spillet whist før, skal du ikke holde dig tilbage. Vi 
hjælper meget gerne med lidt oplæring, så du kan få nogle hyggelige timer 
sammen med andre seniorer. 
Vi holder sædvanligvis et månedligt arrangement – mest mandage eftermid-
dag – hvor alle er velkommen også dem der ikke kommer de ”almindelige” 
mandage og spiller kort. 
Disse arrangementer er som regel først på måneden. Undtaget er højtider. 
 
Nærmere information: Formand Kjeld Nimgaard Larsen, tlf.: 46 48 00 31 
eller næstformand Poul Nielsen, tlf.: 46 40 23 92. 
 
Arrangementer: 2015 
 
Mandag den 7. september, kl. 12.15 
Fællesspisning med medbragt mad. Terningespil. Tilmelding. 
 
Mandag den 5. oktober, kl. 12.15 
Fællesspisning med medbragt mad.  Bankospil. Tilmelding. 
 
Mandag den 2. november, kl. 12.15 
Fællesspisning; brunkål med flæsk. Tilmelding. 
 
Mandag den 7. december, kl. 12.15 
Julefrokost; sang og hyggelig julestemning. Tilmelding. 
 
Mandag den 14. december, kl. 12.15 
Gløgg og æbleskiver. Tilmelding. 
 
2016 
Mandag den 11. januar, kl. 12.15 
Fællesspisning med medbragt mad..Bankospil. Tilmelding. 
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  2016 
Mandag den 11. januar, kl. 12.15 
Fællesspisning med medbragt mad. Bankospil. Tilmelding. 

 
Mandag den 15. februar, kl. 12.15 
Fællesspisning med medbragt mad.  Quiz, derefter er der kaffe og boller. 
Tilmelding. 
 
Mandag den 7. marts, kl. 12.15  
Fællesspisning: gule ærter m. flæsk og pølse  
og senere er der kaffe og kage. Tilmelding. 
 
 
 
Mandag den 11. april, kl. 12.15 
Årsmøde. Valg af tillidsposter til bestyrelsen. Klubben serverer smørrebrød. 
Tilmelding. 
 
Mandag den 9. maj, kl. 12.15 
Fællesspisning med medbragt mad. Bankospil. Tilmelding. 
 
 
Torsdag den 23. juni, kl. 19:00 
Sankt Hans aften arrangement,  
såfremt der er interesse.   
Klubben arrangerer en let anretning. 
   
 
 
Juli: 
Almindelige klubdage, men sædvanligvis ingen ekstra arrangementer. 
 
August: 
Sommerudflugt. Program og tilmeldingsliste vil blive opslået på klubtavlen. 
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 Lejre Pensionistforening  
Formand Einhardt Jensen, Langetoften 11 B, 4320 Lejre.   
                                                                      tlf. 46 49 63 81 

 
2015 
Søndag den 20. september  kl. 14.00 
Søndag den 11. oktober  kl. 14.00      
Søndag den 8. november  kl. 14.00 
Søndag 6. december  kl. 14.00 
Bankospil i Felix med gode gevinster. 
 
Tirsdag den 13. oktober.  Løvfaldstur ud i det blå kl. 8.30 – 17.00 
Vi spiser og drikker kaffe på en kro. 
Tilmelding til Einhardt tlf. 46 49 63 81 eller Gudrun tlf. 46 48 10 15 
 
Fredag den 13. november  kl. 12.00 – 16.30 
Musikeftermiddag stedet?? 
Tilmelding til Einhardt tlf. 46 49 63 81 eller Gudrun tlf. 46 48 10 15 
 
Lørdag den 12. december 2015  kl. 14,00 – 16,30 
Julefest Osted Efterskole 
Tilmelding til Einhardt tlf. 46 49 63 81 eller Gudrun tlf. 46 48 10 15 
 
2016 
Søndag den 10. januar kl. 14.00              
Søndag den 14. februar kl. 14.00 
Søndag den 13. marts kl. 14.00 
Søndag den 10. april kl. 14.00 
Bankospil i Felix med gode gevinster. 
 
Fredag 11. marts 2016  kl. 19.00  
Generalforsamling i Felix 
 
Fredag den 15. april 2015  kl. 12.00 – 16.30 
Musikeftermiddag stedet ? ? 
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Tirsdag 10. maj 2016 Løvsprindstur ud i det blå 8.30 – 17.00 
Vi spiser og drikker kaffe på en kro. 
Tilmelding til Einhardt tlf. 46 49 63 81 eller Gudrun tlf. 46 48 10 15 
 
Medlemskab af foreningen koster årlig 75,00 kr. pr. person. 
Har du – I lyst at blive medlem af Lejre pensionistforening, ring til Einhardt 
tlf. 46 49 63 81 
Alle pensionister kan blive medlemmer. 
Ikke pensionister kan blive støttemedlemmer  
 
 
 
 

Kirkernes Besøgsvenner i Lejre 

 
Er du meget alene og savner et menneske  
at hygge dig med, dele dine tanker, oplevel- 
ser og erfaringer med, så kontakt os eller få  
en anden til at kontakte os  for dig  
"Kirkernes besøgsvenner" er mennesker,  
der har tid og lyst til at gå på besøg, være til  
hygge og opmuntring et par timer ad gangen  
efter aftale.  

         Flytter du på plejehjem, følger din besøgsven dig også der. 
          
         Eller har du måske lyst til selv at blive besøgsven, og har du  
         overskud og tid til det, så henvend dig også gerne til os og få  
         tilsendt oplysningsmaterialer eller få en uforpligtende samtale  
         med os. 
          
         Kontaktpersoner:   
                                          Else Vejlgaard,                   Inger Grønbæk 
                                          tlf. 61 67 52 57                   tlf. 46 48 15 31 
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 Ældre Sagen for Lejreområdet 2015/16. 
Formand Lis Jørgensen  tlf. 46 40 12 15 / 28 11 40 48.  
                                           mail: lijrge@gmail.com 
 
Tilmelding og information hos aktivitetsudvalget: Jette Rosenberg  
tlf. 46 40 26 42 / 40 53 97 74.  / ejrosenberg@privat.dk og Kirsten  
Vestergaard tlf. 46 48 11 07 /21 21 08 37.  / kirvestergaard@gmail.com 
 
 Hjemmesiden Ældresagen Lejre.dk og Det Sker. 
 
Fredagscafe i lige uger kl. 9.30. Starter 18-09-15. 
Sted: Lejrevej 15A  Lejre. 
Kom og hyg jer med alt slags håndarbejde, klippe en kjole, lægge bukser op, 
brodere og strikke og hygge sig. Kontakt: Inge 46 48 09 02  / 40 30 90  72 
 
Pc hjælp i hjemmet (Se Lokalafdelingens hjemmeside) 
Ældre Sagen i Lejre tilbyder hjælp til personer, der ikke selv har mulighed 
for at komme i IT-cafe´erne. Ønsker man besøg, kan man kontakte Søren 
Mørk på tlf. 20 20 20 03 for nærmere aftale. 
 
Tirsdag d. 15. sept. kl. 14-16. Cafemøde i Nødager 30, Gevninge. 
Foredrag med politiassistent Johnny Winther, der fortæller om tryghedsfo-
rebyggelse, såsom at sikre sig mod indbrud, tricktyveri m.m. Pris 
kr. 25,- incl. Kaffe og kage. Alle er velkomne – også ikke med-
lemmer. Tilmeld. senest 11. september 2015. 
 
Torsdag d. 24. sept. 1-dags tur til Nordsjælland.  
Besøg på det nye Museum for Søfart i Helsingør. Frokost på Re-
staurant Gilleleje Havn. Besøg på Krudtværksmuseet i Frederiks-
værk. Pris kr. 635,- inkl. frokost, ekskl., drikkevarer.  
Tilmeld. senest mandag 10. august 2015. 
 
Mandag d. 5. okt.. Influenzavaccination. 
Følgende steder: Bøgebakken Lejre, Nødager i Gevninge. Yderli-
gere oplysninger i Lejre Lokalavis og Midtsjællands Folkeblad, 
og Det Sker.  
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Tirsdag d. 27. okt. kl. 14-16. Cafemøde i Nødager 30, Gevninge.  
Form. Birthe Schultz, Osteoporoseforeningen fortæller og viser billeder om 
knogleskørhed, og hvad man selv kan gøre. Pris kr. 25,-  kaffe og kage. Alle 
er velkomne – også ikke-medlemmer. Tilmeld. senest fredag 23. okt.. 
 
Onsdag d.18. nov. kl. 18.00.  Bankospil i Gevninge forsamlingshus.  
Pris 150,00 kr. som betales ved indgangen og tilmeld. senest  12.  nov. 
 
Torsdag d. 4. feb. 2016. Kør/selv tur til Køge Skitsesamling. KØS. 
Vi mødes kl. 11 på adressen Nørregade 29, 4600 Køge til en guidet rundvis-
ning. Derefter frokostbuffet i Sct. Gertrud. Samkørsel kan aftales. Max 35 
personer. Pris 170,- kr. ekskl.. Drikkevarer. Tilmeld. senest 16. januar 2016. 
 
Onsdag d. 9. marts. Årsmøde kl. 18.00 i Gevninge forsamlingshus.  
Nærmere bliver annonceret i Lejre Lokalavis og i Det sker. 
 
Tirsdag d. 5. april kl. 14-16. Cafemøde i Nødager 30.  
Vores nye præst Maren Pitter Poulsen fortæller om sit liv m.m. Kaffe 
 og kage, 25,- kr. Alle er velkomne. Tilmeld. senest fredag 1. april. 
 
Tirsdag d. 3. maj kl. 14-16. Jørgen Olsen, Osted fortæller om et langt liv 
og måske noget fra Lejre. Kaffe og kage. Pris 25,- kr. Alle er velkomne.  
 
Forårstur til Møn og Vordingborg sidst i maj (uge 21). 
Arrangør Mikkeltours. Oplysninger om turen i Det Sker og på hjemmesiden 
samt flyers, der vil blive lagt ud ved arrangementerne. 
 

 

             Lejre Kroket.    
                                Allerslev Gymnastikforening. 
Vi spiller udendørs på banerne ved Lejre Hallen.            
Tirsdag og Fredag Kl. 9.30 til ca. 12.00. 
Årligt kontingent kr. 175,00   
Spilleudstyr kan lånes - Kroket kan spilles af alle i alle aldre 
Kontakt: Vagn Jensen, tlf. 46 48 03 45 
Vi spiller hele året.       KOM OG KIK OG PRØV. 
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Husk altid at se Fællessiderne fra side 2 - 21 
 

Ansvarlig for Bramsnæs-området Birgit Rye Hansen & Finn Overgaard Hansen 



Adgangsforhold på   
Østergaard Aktivitetscenter 

 
             Kørestolsramper  
 
  Handicaptoilet i stuen og på 1. sal      
 
                          Elevator  
 
        Teleslynge i stuen og på 1. sal 
 
                        Kørestole  
 
                    Hjertestarter  
 
 
     4 Handicap P-pladser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmøde i Centerrådet 
Valg til Centerrådet på Østergaard  
Torsdag den 7. april 2016 kl. 10.00 

Formand:  Lona Nilsson, tlf. 46 40 04 31, mail: loka@privat.dk 
 

Vedtægter for Østergaards centerråd fås ved henvendelse i huset. 
Mød op og hør om centerrådets arbejde og deltag i valget til centerrådet. 
Stemmeret har alle pensionister og efterlønsmodtagere, der gør brug af 
Østergaards aktivitetscenter. 

Dagsorden: Se opslag på Østergaard 
 

Vil du være med i vores team 
af frivillige chauffører? 

Vi er en gruppe frivillige, der henter og bringer de borgere, der har svært 
ved selv at komme til arrangement og holdaktiviteter. 
 

Vil du være en del af teamet, kontakt:  
Birgitte Jensen eller Britta Olsen på tlf. 46 40 01 84 
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Indkøbsordning 
 

Hver anden fredag kl. 9.00 til 13.00. 
 

Indkøbsordningen er for ældre, der ikke selv 
kan eller har køremulighed til de nærmeste byer. 
Der er  begrænset deltagerantal. 
Du skal selv kunne købe ind og bære varerne  
ud til Østergaards bus.  
 

Henvendelse til Østergaard Aktivitetscenter: tlf. 46 40 01 84. 
 

Madklub       
                  Nogen at spise sammen med ?   
 
Vi fortsætter med vores madklub, der starter op d. 30/9 kl. 12.00 på Øster-
gaard.- Det foregår 1-2- gange om måneden, alt efter ønske fra deltagerne. 
 

Vi får maden leveret fra slagteren i Kr. Hyllinge til meget rimelig pris, så 
det eneste man skal, er at hygge sig med god mad i hyggeligt selskab ! 
 

Har du problemer med at komme herned , kan vi i begrænset omfang hente 
dig i vores busser. 

Tilmelding på tlf. 46 40 01 84 senest d. 22/9. 
 

80 års grupper. 
 

Disse hold er for ” voksne” over 80 år, som har  
lyst til at komme på ture med jævnaldrende.  
 
Turene foregår i Østergaards små busser, og man bliver hentet hjemme. Vi 
tager ud og får kaffen på hyggelige kroer eller restauranter i området, og 
det sker også vi bestiller frokost. 
Vi mødes en gang om måneden, altid onsdag eftermiddag, så det skulle væ-
re til at overkomme både tidsmæssigt og økonomisk. 
 
Har det din interesse, kontakt Birgitte Jensen eller andet personale på 
Østergaard: tlf. 46 40 01 84 
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Garnbutikken på Østergaard 
 

I garnbutikken kan du købe mange slags garn til rimelige priser 
Åbningstider: 

Mandag: Kl. 13.00-16.00 
Tirsdag: Kl. 12.30-16.00 
Onsdag: Kl. 13.00-16.00 

Kontakt: Mary Larsen på tlf. 46 40 58 84 
 

Nørkleklubben på Østergaard 
Mandag: kl. 13.00-16.00                                  
Onsdag: kl. 13.00-16.00  

Vejleder Mary Larsen tlf. 46 40 58 84  
 

 Formiddagshygge og let Stolegymnastik. 
 
Dette hold mødes på Østergård torsdag formiddag, efter at  
være blevet hentet på bopælen i vores små busser. 
 

Vi starter med let stolegymnastik , hvor alle kan være med, og bagefter 
drikker vi kaffe og hygger os med snak – kortspil eller banko og terningspil. 
 

Om sommeren kører vi gerne en tur en gang imellem,  
når vejret  tillader  det. 
 

Kom ud af busken, i stedet for at kede dig derhjemme, vi glæder os til at se dig. 

Tilmelding på tlf. 46 40 01 84 
 

Studiekreds   nu fra kl. 10.00 – 12.00  onsdage i lige uger ! 
 

Under overskriften : Lejre og omegn – før og nu, vil vi beskæftige os med 
interessante emner og have oplæg fra lokale ildsjæle med noget på hjerte, 
eller folk der blot ved en del om hvad der skete før og nu i vores smukke 
kommune. 
Udover diverse emner, er det også vigtigt, at der er tid til lidt løsere snak! 
 
Vi mødes første gang d 30/9 kl. 10.00 på Østergård,  
og laver et program sammen. 
Kontakt: Birgitte Jensen tlf. 46 40 01 84 eller 29 32 94 43 
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Caféaften på Østergaard 
 

Fredag den 18. marts 2016 kl. 17.00-21.30. 
 

Der serveres en let anretning. Kaffe og kage i pausen. 
Vin, øl og vand kan købes i ”rottehullet”. 

Musik og fællessang, med optræden af lokale amatører.  
Pris: 110 kr. Tilmelding, der er bindende, 

Senest onsdag den 9. marts på tlf. 46 40 01 84 
Husk!  Øvedag 17.februar 2016. 

 
 

Optrædende til cafèaftenen 
Kontakt: Birgitte Jensen, tlf. 46 40 01 84, mail: birj@lejre.dk 

 
Kunne du tænke dig, at være med til at gøre vores caféaften 
lige så festlig og hyggelig som den plejer at være. Det kan være,  
du kan synge et par sange, fortælle en god historie 
eller spille på et instrument. 
Mød op til vores planlægningsmøde den 17. feb. 2016 på Østergaard, 
Klaus Helsøe vil som sædvanlig hjælpe os med at strikke et godt program 
sammen. 

                   

 

 

                                         

                                                             Første gang den 8. september  
Vi spiller Harmonika                                       2015, og slutter sæsonen sidst 
hver tirsdag kl. 19.00                                                                        i marts. 

 
Har du lyst til at spille Harmonika, er du er velkommen hos os. Vi spiller 
populære sange/melodier efter noder, og spiller til div. events på centrene. 
 

Med venlig hilsen Harmonikanterne V/ Jens Jensen  
tlf. 20 86 01 25 eller 46 40 01 25 eller mail: jjhh@post1.dknet.dk 
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Billard på Østergaard 
 
Nye spillere og spillere der ikke har skrevet sig op 
til den kommende sæson, kan tilmelde sig på 
Østergaard, tlf. 46 40 01 84 og blive skrevet op til 
den nye sæson. 
Ønsket om fast spilletid og faste makkere  
imødekommes, hvis det er muligt. 
Enlige og uøvede spillere optages gerne, og vi kan 
være behjælpelige med at finde egnede makkere. 
Kontingent for en sæson kr. 150,00. 
 
 

Dart - Pilespil på Østergaard 
 
Vi starter den 1. september 2015, kl. 9.00 
Kom endelig og vær med til det sjove spil  
og det hyggelige samvær. 
Der er ledige pladser, så bare mød op!!!!! 
 

Bridge på Østergaard 
 

Første gang: Fredag den 14. august 2015 
Kl. 9.15 på Østergaard. 
En opfordring til nye interesserede:  
Kontakt Kurt Andersen, tlf. 23 27 85 94 og hør nærmere. 

 
Mandag eftermiddag på Østergaard 

Vi spiller Whist i stuerne 
 

                               Velkommen til en ny sæson med hyggeligt samvær. 
                               Første gang: Mandag den 31. august 2015, kl. 13.00. 
                               Alle er velkomne, der er ingen tilmelding. 
                               Der serveres kaffe og kage i pausen. 
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 Lokalklub i Kyndeløse 
 
For interesserede i Kyndeløse og omegn er der klub  
hver onsdag formiddag fra kl. 10.00 - 12.00.  
Der bliver hygget med kortspil, håndarbejde og en snak  
om løst og fast over en kop kaffe.   
Mød op hos Bente på Kjøbmagergade 13. Tlf. 46 40 40 11 

Første gang onsdag den 9. september 

 
Kortklub i Sæby/Gershøj   

 
Alle Pensionister er velkommen i Bylaugshuset bag ved Gershøj Kro. 
mandage fra kl. 10 til kl. 12. Start 7. september 2015, slut 2. maj 2016. 

 
Vi starter med hyggeligt samvær med kaffe og kage ( pris 15 kr.), derefter 
spiller vi kort, 500 og whist, øl og vand kan købes, overskud går til jule/
påskefrokost og sommerudflugten. Vi er pt. 15-20 pers. Ingen mødepligt. 
 
Kirsten Pedersen tlf. 46 40 47 32 mail: kirsten.pedersen8@gmail.com  
Svend Karlsen, Sæby tlf. 46 40 46 60 mail: svendkarlsen@outlook.dk 

 
Madlavning på Østergaard 

 
Tirsdag for Finere mænd       Underviser: Finn 
Start: den 1. september 2015, Kl. 11.00      23 47 13 98 
 
Onsdag for mænd        Underviser: Hanne 
Start: den 16. september 2015, Kl. 10.00      30 31 35 34 
 
Torsdag for Rigtige damer, lige uger        Vi hjælper hinanden: Anelise 
Start: den 3. september 2015, Kl. 10.00      28 90 63 96 
 
Fredag for mænd        Underviser: Bodil 
Start: den 25. september 2015, Kl. 10.00      41 82 92 96 
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Astronomi og Rumfart 
   Kursus/Workshop                                                                                       

 
Vi bliver opdateret på de nyeste aktuelle begivenheder, og kigger på 
mange forskellige emner i vort store forunderlige Univers. 
Alle er velkomne, nye som ”gamle”. Der kræves ingen forhåndsviden. 

 
Vi mødes i ”Tårnværelset” (Dartrummet) på Østergaard. 

2. onsdag i hver måned, kl. 13.00–15.00,  fra 9. september til maj.  
Tilmelding til Finn, tlf. 23 93 44 52  mail: fohbr@pc.dk  

 
Østergaards Fiskeklub 

 
Velkommen til alle. Er din hobby Lystfiskeri og holder du  
af naturen, mødes vi på Østergaard, hvor vi afholder fiskeri- 
møder og planlægger vores fisketure. Pris pr. gang er 20 kr., 
der går til præmier, årets sildemester, klubmester,m.m.  
 
     Første møde: Tirsdag d. 11 august 2015 kl. 10.00. 
 
Kontaktperson: Ove Anderson tlf. 46 40 30 05  mail: bua@city.dk 
Turleder: Svend Karlsen tlf. 46 40 46 60  mail: svendkarl-
sen@outlook.dk 
 

Havedage på Østergaard 
 
Østergaard har brug for friske ”Unge” kræfter 
 

til at rydde lidt op i haven. Ukrudtet trænger til 
en kærlig hånd, et par timer, 4 gange i løbet af året. 
Så! Motion, frisk luft, social samvær og en god frokost 
det er, hvad der venter, hvis du er frisk. 
Ring og fortæl hvornår du har tid, på tlf: 46 40 01 84. 
Havedage i april, maj, juni og august. 2-3 timer. 
 

På forhånd tak, Centerrådet 
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IT undervisning 
 

IT undervisning omhandler ”Informations Teknologi” og vil hjælpe dig på 
vej til at bruge din computer bl.a. i sammenhæng med din kontakt til de 
offentlige myndigheder. 
 

Bliv DUS med din digitale postkasse, så du kan komme i kontakt med din 
kommune, borgerservice i kommunen, SKAT, din sundhed m.m.  
når du har dit NemID nøglekort. 

 

Nogen af de IT hold, der starter til september 
vi være hold hvor undervisningen tilpasses 
begyndere med ingen eller meget lidt erfaring i 
brug af en datamaskine en tablet eller iPad, 
som man måske har anskaffet sig. 
 

For kursister, der har lidt øvelse i Microsoft 
Office som f-eks. WORD tekstbehandling, 
EXCEL regneprogram, POWERPOINT

(billeder), eller ønsker at vide lidt mere om brugen af LIVE MAIL, HOT 
MAIL, G-MAIL m.fl. vil undervisningen blive tilpasset ønsker og behov. 
  

PICASA er et billedbehandlingsprogram, der giver dig mulighed for at 
kunne holde styr på dine billeder og få mulighed for at betjene dig af  
billedbehandling, der er indbygget i programmet. Programmet kan hentes 
gratis på internettet. 
 

Du kan lære at SCANNE dine gamle sort/hvide og farve papirbilleder og 
dias 24/36. Billederne bliver nu ændret til digitalformat og vil give dig mu-
lighed for at foretage billedbehandling på dine gamle billeder. 
 

Du kan lære at betjene dig af en BROWSER som f.eks. ”Google Chrome” 
”Mozilla Firefox” ”Internet Explorer”, eller en af de mange andre BROW-
SERE, der er i tilbud på nettet. Via din BROWSER, der er en søgemaskine, 
kan du komme i forbindelse med et utal af Webadresser. 
 

Hvis du ønsker at deltage i IT undervisning i den kommende sæson, 
skal du kontakte personalet på Østergaard tlf. 46 40 01 84 og blive  
skrevet ind på et hold, eller på en venteliste. 
 

HUSK altid at meddele os din e-mail adresse og telefonnummer. 
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 Smykkehold 
 
 

Her er muligheden for at bruge den kreative del af dig.  
 
Vi sidder i garagen hver tirsdag fra kl. 09.00 til kl. 11.30 og laver smykker 
i forskellige materialer som sølv/guld, ben, rav, perler, læder og hvad vi 
ellers kan finde på. Har du lyst, hjælper vi gerne med vores ideer, og vi vil 
også gerne have nye ideer fra dig. 
 

Vi starter sæsonen den 1. september 2015. Mød op med godt humør. 
Kontakt evt. Flemming Arnmark på tlf. 25 30 24 01 og hør nærmere.  
 

Flittige Hænder. 
 

 
Vi mødes til en hyggelig eftermiddag hver tirsdag kl. 12.30 – 15.00/15.30 
med forskelligt håndarbejde efter eget ønske og eventuelt med hjælp fra 
holdet. 
Vi har det godt med lidt sjov og hyggelig snak til kaffe og en småkage, 
mens vi ”arbejder”. 
Den første tirsdag i september hvert år, starter vi efter sommerferien. 
Efter juleferien starter vi den anden tirsdag i januar hvert år. 

Vejleder: Henny Jensen tlf. 60 15 39 26 
 

Knipling på Østergaard 
Første gang tirsdag den 4. august 2015  

kl. 12.30. 
        For øvede og nybegyndere.  

Vejleder: Kirsten Andreasen og Katja Andreasen 
 

Porcelænsmaling/ 
håndarbejde 

på Østergaard 
 

Hver tirsdag, første gang  
den 29. september kl. 9.30 
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Så er der Modeshow på Østergaard 
 
    Torsdag 10. september 2015 kl. 14.00-16.00 
                Anni D´s Mode,  
            kommer og viser efterårsmoden. 
 

Entre:  35 kr., betales ved indgangen. 
Kom og hyg dig et par timer. For entreen får du,  
Modeopvisning, lidt godt at spise og et glas vin. 
Øl og vand kan købes. 
 

Tilmelding, der er bindende, senest 8. sep. tlf. 46 40 01 84. 

 

Globetrotten. 
 
 

Mandag uge 37 mødes vi på Østergaard kl. 9.30 til ca. 11.00/11.30, 
hvor vi planlægger vores ture til den sidste torsdag i måneden og hvem der 
skal tilrettelægge turen. Planlægningen gælder indtil juleferien. 
 

Mandag uge 3 2016 mødes vi for at planlægge vores ture i vinter/forår. 
Vi holder juleferie i december og sommerferie i juni, juli og august. 
Vi bruger offentlige transportmidler, hvor det er muligt. 

Vejleder: Henny Jensen, tlf. 60 15 39 26 

 

     Oplev skoven ved  
    Vintertid 
 
Lørdag d. 7. november 2015, kl. 10  
Vi mødes på P-pladsen efter Munkholmbroen (Eriksholmskoven).  
 

Der er ingen tilmelding. Efter gåtur i skoven kan der købes pølser m. brød, 
øl og vand til Østergaards sædvanlige priser. 
 

Bare mød op, og nyd skoven ved vintertide. 
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Stokrosen 
 

Stokrosen er en forening for kvindelige pensionister med kronisk sygdom 
eller fysiske handicap. Skal være bosiddende i Lejre Kommune. 
 

Vi mødes på Østergaard Aktivitetscenter 
       hver anden mandag (i lige uger) fra kl. 9.30 til ca. kl. 11.45 
 

I Stokrosen har vi et afvekslende program med blandt andet  
foredrag, udflugter og forskellige former for håndarbejde. 
 

Første møde efter sommerferien er mandag den 17. august 2015  
 

Yderligere oplysninger om Stokrosen kan fås hos: 
Eva Pedersen (formand), tlf. 61 12 31 41  mail: epmrsp@gmail.com  
eller Lise Olsen, tlf. 46 40 46 75. 
 
 
 
 
 
 
Rødderne er en hyggelig gruppe af førtidspensionister og lign. som mødes 
på Østergaard Aktivitetscenter hver onsdag fra kl. 13.00 til kl. 15.00  
til kaffe eller the og en god snak. 
En gang om måneden bowler vi, og får lidt godt at spise. 
 

Mød op eller kontakt Jonna Larsen tlf. 23 44 16 04 
Venlig hilsen Jonna 

 

Gule ærter på Østergaard 
 

Fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.30. (dørene åbnes kl. 12.00) 
Pris: 120 kr. 

Fest udvalget serverer lækre Gule ærter, med tilbehør. 
 

Traditionen tro sørger festudvalget for pakker til pakkespillet, 
der plejer at foregå under særdeles muntre former. 
 

Snaps, vin, øl og vand kan købes i ”Rottehullet”. 
 

Tilmelding senest fredag den 23. oktober på tlf. 46 40 01 84 
Tilmelding er bindende. 
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Julemarked på Østergaard 
 

Traditionen tro afholdes Julemarked 
Lørdag den 21. november 2015 kl. 10.00 13.30 

Her kan købes ting, som dekorationer, kranse,  
hjemmelavet julemad og julebag af forskellig slags. 
Loppemarked, genbrugslegetøj og hjemmelavede  
juleting fra Julefabrikken. 
I cafeen kan købes: Kaffe, the, gløgg, øl og vand, 
smørrebrød, æbleskiver og lagkage. 
Specielt til børnene: Småkagebagning og skattejagt 
og gaveide´? ”lav dine egne smykker” 

 

Til brugerne af Østergaard. 
Hele huset lukkes for aktiviteter fra og med 

Onsdag den 18. november 2015 til og med mandag den 23. november 
p.g.a. forberedelser til julemarkedet. 

 

Julebanko på Østergaard 
Tirsdag den 1. december 2015 kl. 13.00. Dørene åbnes kl. 12.00. 
Igen i år står centerrådet for december måneds julebanko. 
Her er store muligheder, for at vinde julemaden og andre lækkerier. 
Der er flotte gevinster på række og på hele pladen, plus sidegevinster på 
hele pladen. Der serveres kaffe i pausen. Øl og vand kan købes i Rottehullet. 

På gensyn Centerrådet. 
 

Nytårsfrokost på Østergaard 
Fredag den 8. januar 2016 kl. 12.45. 
 

Kom og nyd en lækker nytårsfrokost i den festligt pyntede sal. 
Vi hygger os med sild og lune retter, og en fantastisk munter stemning. 
Der vil også være mulighed for at få en svingom. 
Drikkevarer kan købes i Rottehullet. 
Pris: 130 kr. pr. person. (tilmelding bindende). 
Tilmelding senest mandag den 4. januar på tlf. 46 40 01 84 
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Sjov SeniorMotion 
se også omtale under fællessider 

 
Badminton: Bramsnæsvighallen og Kirke-Hyllingehallen  

Kontakt: Bodil Nielsen, tlf. 23 93 41 66, mail: bodiln@privat.dk  

Bramsnæsvighallen: tirsdag og torsdag kl. 14.20 - 16.00 
  fredag kl. 13.30 - 15.00 
Kirke-Hyllingehallen: onsdag kl. 11.15 - 13.15 

Tiderne kan blive ændret i forbindelse med skolernes 
skemalægning. 
Sæsonstart uge 36/2015. 

Hvadenten du er øvet eller nybegynder 
er du meget velkommen! 
 
Gymnastik: Østergaard 
Kontakt: Ellen Skjoldager Andersen, 
tlf. 46 40 42 86, mail: ellen.skjoldager@privat.dk     
4 hold: mandag kl.   9.15 - 10.15 - instruktør: Inge Merete Sørensen 
 tirsdag   kl.   9.15 - 10.15 - instruktør: Birgit Norring (Venteliste) 
 torsdag  kl.   9.00 - 10.00 - instruktør: Poul Larsen 
 torsdag  kl. 10.30 - 11.30 - instruktør: Poul Larsen 
Sæsonstart uge 38/2015. 
Kontingent kr. 200, som betales inden 1/10 2015. 
 
Zumba & Dance Fitness: Østergaard 
Kontakt: Ilse Volder, tlf. 46 40 39 84, mail: ilv@outlook.dk   

Zumba:  torsdag  kl. 12.30 - 13.30 
   Instruktører: Malene Engelness 
Dance Fitness: mandag kl. 15.45 - 16.45 
   Instruktør: Belinda Vestergaard 
Sæsonstart torsdag den 3. og mandag den 7. september 2015. 
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Sjov Senior Motion 
se også omtale under fællessider 

 

Line dance: Østergaard 
Kontakt: Eva Pedersen, tlf. 61 12 31 41, 
mail: epmrsp@gmail.com  

Onsdag kl. 16.00 - 17.00 
Sæsonstart onsdag den 16. september 2015. 
 

Formiddagstennis 
 

Kirke Hyllinge Idrætsforenings tennisafdeling tilbyder formiddagstennis 
til førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere 

 

Man kan reservere og spille på banerne i Kirke Hyllinge mandag til fre-
dag indtil kl. 14.00. Der er mulighed for gratis træning/instruktion  
mandag, tirsdag og onsdag formiddage ved henvendelse til  
Thorbjørn Sode, tlf. 40 41 33 77 eller mail: holstein.sode@dlgmail.dk, 
eller man kan deltage i ”tirsdagstennis” på tirsdage fra kl. 18,30. 
 

Kontingent fra primo aug. til ultimo oktober kun 200,-kr. Helårskontingent 
maj-okt. 450,-kr. 
Banerne er placeret på Stationsvej 16 i Kr. Hyllinge (syd for fodboldbanerne). 
Se hjemmesiden www.khiftennis.dk  kontakt: tennis@khiftennis.dk 
 

Salsa på Østergaard 
 

Kom og dans med os! 
Salsa er en social pardans, som stammer fra Cuba. Vi danser den såkaldte 
Rueda, hvor man skifter dansepartner hele tiden, så man behøver ikke at 
melde sig i par. 

Torsdag kl. 14 - 15.30. 
Sæsonstart: 17. september 2015. 

Kontakt Rie Jepsen, tlf. 23 74 60 48, mail: riejeps@gmail.com 
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Petanque Østergaard  
 

Mandage og fredage i sommerhalvåret fra kl. 9.30-11.00,  
spiller vi petanque kuglespil på banerne på Østergaards P plads. 
 

Vi er en 10-20 stykker der spiller, og her får motion på en hyggelig og af-
slappet måde.  Der er 3 baner, vi trækker lod om holdopstilling, spiller hold 
mod hold og arrangerer vin-spil. Alle er velkommen, håber vi ses, der er 
ingen mødepligt. 
 

Kontakt: Lis Dagil, tlf. 27 52 85 71, mail: lisdagil@gmail.com  
  

Yoga på Østergaard.   
Kontaktperson:  
Formand Inge Kristoffersen, tlf. 47527716, mail: ingekogleifh@gmail.com 
Hold   I:  Onsdag kl.  09,00  -  10,15  -  Instruktør Lise Nielsen 
Hold  II:  Onsdag kl.  10,30  -  11,45  -  Instruktør Lise Nielsen 
Hold III:  Fredag  kl.  09,30  -  10,45  -  Instruktør Inge Nielsen 
 

Sæsonstart: Hold I og II uge 37 og Hold III uge 36, 2015. 
Kontingent kr. 220 pr. sæson. Betaling første mødedag, dog senest 1 måned 
efter start. Der er pt. ventelister. Generalforsamling onsdag den 7. oktober 
2015 kl. 10,00. 

Dyrk motion på Østergaard 
Benyt motionsrummet hver dag kl. 8.00-15.00, fredag kl. 8.00 til 12.00 

 

Et godt helbred skal vedligeholdes og gerne forbedres 
 

Instruktør/vejleder: Poul Larsen tlf. 20 83 28 61  
Træffes onsdage fra 7. oktober kl. 9.30 -11.00 
 

Instruktør/vejleder: Leif Andersen tlf. 40 29 01 36 
Træffes mandage og fredage fra 2. oktober kl. 9.30 -11.00. 
 

Instruktør/vejleder: Thorbjørn Sode tlf. 40 41 33 77 
Træffes torsdage fra 1. oktober kl. 9.30 - 11.00 
 

Slank igen - styr på vægten for kvinder 
Vejleder: Erna Aagesen, tlf. 46 40 65 13 (ring og hør om ledige pladser)  
Træffes tirsdage den 6. oktober kl. 9.30 - 11.00 
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Bramsnæs pensionist-og efterlønsforening 
 

Generalforsamling på Østergaard Aktivitetscenter 
tirsdag 22/9 2015 kl 12:00 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før. 
 

Formand Jørgen John Nielsen, Brunskærvej 3, Kyndeløse Sydmark. 
                    Tlf.: 51 88 49 84  mail: jj10@hotmail.dk  
Kasserer: Inge Ziemann, Tranemosevej 16, Kirke Hyllinge. 
                    Tlf.: 46 48 08 98/40 27 83 56  mail: ziemann@mail.tele.dk 

 
Bankospil 

 

Vi afholder Bankospil hver tirsdag kl. 12:50, (dørene åbnes kl. 12:00), 
på Østergaard til og med udgangen af maj. Opstart igen den 4. aug. 2015. 

 
Julefrokost på Østergaard 
Fredag den 4/12 2015, kl. 13:00 

 

    Vi vil prøve noget nyt i år: 
At holde julebuffet med alt der hører til julen, leveret fra  

Slagteren i Tølløse 
Der vil være musik og sang evt. dans med duoen: ”De 2 fra Kirke Hyllinge” 
kaffe med småkager, samt lotteri med meget fine gevinster. 
Vin, øl, vand og snaps kan købes i Rottehullet, prisen er 350 kr. pr. person. 
Betaling ved tilmelding. Alt der drikkes skal I selv betale til rimelige priser. 
Henvendelse om deltagelse kan ske til et bestyrelsesmedlem eller på  
tlf. 51 88 49 84, man skal være medlem af klubben for deltagelse. 
 

Forårstur til Bernstorff Slot og Have. 
 

Torsdag den 12. Maj 2016 
Der vil være rundvisning på slottet, frokost på Leerbækgård i Rungsted, kaf-
fe og kage i Rungsted havn, gåtur i havnen, hvor vi kigger på de små forret-
ninger inden hjemkørslen. Prisen er 350 kr. pr. person. Der skal betales 
ved bestilling, al drikkelse skal I selv betale. 

Henvendelse og indmeldelse kan ske til et bestyrelsesmedlem eller på 
tlf.. 51 88 49 84. 

 

Venlig hilsen Bankoforeningen  
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Ældre     Sagen Bramsnæs 
 

Formand: Jytte Mosebo Hansen, tlf. 46 40 47 48/mobil 40 98 47 49 
mail: olrak@mail.dk 

Faste aktiviteter 
Bowling: 
Torsdage 10-12. Sted: Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk. Kontakt Knud 
Thomsen, tlf. 46 40 38 38. Pris pr. gang kr. 50,00. Ledige baner. Start 3. sept. 
 

Engelsk undervisning. Sted: Østergaard Aktivitetscenter 
Onsdage kl. 9.00, begynder/let øvede, kl. 10.30 øvede. Start 23. sept. 
Tilmelding ; Lis Truelsen, tlf. 42 26 32 88, mail: lisandpeter@msn.com 
 

EDB-undervisning: Begyndere og let øvede, fredage kl. 13.00 – 15.00. 
Sted: Østergaard Aktivitetscenter, start sept. Underviser Kurt Wennich 
Hansen, tlf. 88 18 89 00  Mail: kwh@adr.dk 
 

Datastue:  
Fredage 15-16. Sted: Østergaard Aktivitetscenter, start sept. 
Få hjælp til din computer, hjælp til oprettelse af e-boks/fritagelse, Internet, 
Borgerservice, SKAT, Netbank m.m. Kurt Wennich Hansen, 88 18 89 00,  
 

Tablet. 
Vi påtænker til september, forsøgsvis og i forbindelse med vores EDB-
undervisning, at starte et introduktionskursus til Tablet. Er du interesseret 
kontakt snarest ovennævnte Kurt Wennich Hansen eller  
Jytte Mosebo, tlf. 46 40 47 48 
 

Øvrige arrangementer 
 

Suppeaftener på Østergaard: 22.10, 25.11, 20.1 2016 og 24.2. 2016, 
Tilmelding: Anny Romanow, 22 79 07 32 senest 3 dage før. Maks. 30 pers. 
 

Cafémøde 
Mandag 21. september kl. 14.00 Sted: Østergaard Aktivitetscenter 
Foredrag af forfatter Aggi Jensen over bøgerne ”Kærlighedens styrke” og 
”Sensommeren”,  
Tilmelding til Kirsten Rosenberg, 21 40 30 40,  
Pris kr. 50,- , inkl. kaffe og kage. 
Efter bindende tilmelding kan betaling overføres til Ældre Sagens konto: 
0333-255 132 2869 
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Influenzavaccination: Fredag 2. oktober kl. 9.00 – 13.00 
Sted: Østergaard Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge. 
Efter vaccinationen byder vi på en kop kaffe/småkage og lidt hyggeligt 
samvær. 
Kun for medlemmer. Gratis adgang. Husk sygesikringsbevis. 
Influenzavaccinationen er gratis for alle over 65 år samt førtidspensionister 
(dokumentation bedes medbragt). For personer under 65 år er prisen  
kr. 160,-. Tilmelding ikke nødvendig. 
For spørgsmål ring: 46 40 47 48. 
 
Før Mortensaften på Østergaard 
Søndag 8. nov. Kl. 12.30. 
Menu: And á la orange m.kartofler og sauce bigarade (orange) kaffe og  
kage. 
Kl. 14-16 underholdning med musik og sang. Mulighed for en svingom.  
Tilmelding til Kirsten Rosenberg, tlf. 21 40 30 40. Pris: se opslag. 
Efter bindende tilmelding kan betaling overføres til Ældre Sagens Konto: 
0333- 255 132 2869 
 
Efter et successfuldt foredrag om  Arv og testamente hos Ældre Sagen, 
Lejre, vil vi i løbet af foråret 2016 arrangere et lignende Cafémøde over 
dette emne.  Advokaterne Hans-Erik Andersen og Lotte Lillesøe vil fortæl-
le om arveloven. Hvem arver ifølge arveloven ? Skal man oprette testamen-
te ? Skal man oprette ægtepagt ? osv. 
Nærmere dato vil blive bekendtgjort ved annoncer i lokalaviser, samt  op-
slag på Østergaard og flere steder i lokalområdet. 
  
Årsmøde 2016 Søndag d. 6. marts 2016 kl. 12.00. 
Sted: Østergaard Aktivitetscenter.  
Kun for medlemmer. Gratis adgang. Husk medlemskort.  
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Lokalbestyrelsen er vært ved et lettere traktement. 
 
Se også ”Det Sker” i Ældre Sagen Nu – opslag på Østergaard og på 
lokale opslag samt på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/bramsnaes. 
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ØBS 
Østergaards Bruger og Støtteforening 

Formand Mogens Pedersen tlf. 20 42 81 41 
 

Indkaldelse til Generalforsamling  
tirsdag 15 september 2015 kl 9.30 på Østergaard 

 
Dagsorden: 
       1.      Valg af dirigent 
       2.      Formandens beretning 
       3.      Kassereren aflægger regnskab  
       4.      Indkomne forslag   
       5.      Fastsættelse af kontingent 
       6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
                                  På valg er: 
                                  Ruth Risbjerg           modtager genvalg 
                                  Erik K. Jensen          modtager genvalg 
                                  Mogens Pedersen   modtager genvalg 
       7.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
       8.      Valg af 2 revisor 
       9.      Valg af revisorsuppleanter 
     10.      Eventuelt 
 
Motiverede forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal  
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Hvert medlem har én stemme. For at være stemmeberettiget og valgbar på 
generalforsamlingen skal kontingentet være betalt senest 1. september 2015 
 
 
Følg med på www.øbs.dk  Bruger- og Støtteforeningens hjemmeside, hvor 
du kan finde alt om foreningens arbejde, støtte til Østergaard, følge med i 
foreningens galleri, se referaterne fra bestyrelsesmøderne, se alt om vore 
sponsorer og meget, meget mere. 
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          Et brag af en aften 
 
 

       60`er tema. 
Underholdningen bliver,  
som sædvanlig, leveret af  
MusikMaskinen v/Jan Torgersen. 
Sangene bliver serveret med gode 
historier og små anekdoter i Jans 
helt egen stil 
 

 
Fredag den 25. september 2015 kl. 17.30 - 22.30 

på Østergaard 
 

Dørene åbnes kl. 17.00. 
 
Genhør alle de gode sange og melodier i en musikalsk odyssé fra 60`erne. 
Inden musikken går i gang, hygger vi os med en rigtig lækker buffet, som 
Karleby Forsamlingshus er mester for. 
 

Øl, vin, vand og kaffe kan købes hele aftenen i ”Rottehullet”. 
 

Kom og nyd et brag af en aften med 60`ernes dejlige sange. Musikhæfter 
bliver udleveret, og det er absolut tilladt at synge med. 
 

Prisen for dette herlige arrangement er: 230,00 kr. som betales ved  
Indgangen. Du får musik, sang, stemning og en lækker buffet.. 
 

Bindende tilmelding eller afbud senest den 18. september 2015  til:  
Ruth Risbjerg, tlf.: 20 67 24 09 - mail: ruthrisbjerg@yahoo.com 
 

Alle er velkomne. Hvis du brænder for at blive medlem af ØBS, 
(Østergaards Bruger- og Støtteforening), kan du blive det ved indgangen. 
Du er meget velkommen, efter ordsproget: ”mange bække små .... 
 

Arrangør: ØBS, (Østergaards Bruger- og Støtteforening) 
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Lejre Kommunes Aktivitetscentre 
Her kan du se opbygningen af centrene 

”Centerchef” for CVO 
 
 

Leder af hele området 
Kommunal ansat 

 
 

Koordinationsudvalg 
Består af 2 fra hvert centerråd + leder 

 
 

Centerråd i 3 lokalområder 
Centerrådene består af brugere og  

suppleanter fra lokalområdet + leder 
 
 
 
 

Hvalsø 
Centerråd 
Frivillige 

 
 
 
 
 

Hvalsø 
Østergadecenter 

Hvalsø 

Bramsnæs 
Centerråd 
Frivillige 

+ 
Personale 

 
 
 

Østergaard 
Aktivitetscenter 

Ll. Karleby 

Lejre-Øst 
Centerråd 
Frivillige 

+ 
Personale 

 
 
 

”Huset” 
Lejrevej 15 A 

Nødager 30 
Herslev 
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Er du ny pensionist-førtidspensionist  
eller efterlønner? 

 
Så kig ind på et af aktivitetscentrene i Lejre kommune. 

Her vil du møde en masse spændende mennesker på kryds og tværs,  
der hver især udøver lige netop den aktivitet du brænder mest for. 

Udvalget er stort, se i programmet. 
Har du lyst/mulighed for at være frivillig, så meld dig på et af centrene. 
Kom ind og få en rundvisning og en snak om hvad du kunne tænke dig. 

Du er altid velkommen 
 

Centerrådet Hvalsø: 
Formand: John Nielsen, tlf. 23 60 03 78, mail: netcafee@pc.dk 

 

Centerrådet Lejre Øst-området: 
Formand: Bent Wally Sørensen, tlf. 44 48 09 99, mail: bes@soerensen.mail.dk 

 

Centerrådet Østergaard: 
Formand: Lona Nielson, tlf. 40 86 04 31, mail: loka@privat.dk 

 

Fælles oplysningsnr.  Tlf: 40 40 01 84 
Se evt. http://www.aktivitetscentre.dk/ 

 
 

Aktivt Ældreliv 
P.P. Ørums Gade 11, Bygning 1 A 

8000 Århus C 
Tlf. 21 72 57 59 

www.aktivtældreliv.dk 
info@aktivtaeldreliv.dk 
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