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Velkommen til Årsprogrammet 2021/2022
Programmet er udarbejdet af en række frivillige, visende de aktiviteter
der tilbydes i klubber, foreninger og aktivitetscentre i Lejre Kommune.
Arrangementerne er, uanset hvor de foregår, 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 dig til en aktiv periode,
forhåbentlig med mange gode oplevelser.
Indlæg til næste årsprogram kan indleveres løbende, men skal senest
være redaktionsgruppen i hænde den 01.05.2022.
Fælles aktiviteterne:
Finn Overgaard Hansen
Hvalsø området:
Claus Carmel
Lejre området:
Ragnhild Hansen
Kaj Folkenberg
Bramsnæs området:
Birgit Rye Hansen
Finn Overgaard Hansen
Lilian Andersen

tlf. 46 40 42 13 / 23 93 44 52
mail: fohbr@pc.dk
tlf. 21 22 94 22
Mail: netcafee@pc.dk
tlf. 46 49 73 06 / 25 77 73 06
mail: ragnhildha@dlgmail.dk
tlf. 53 77 06 16
mail: folkenberg@live.dk
tlf. 46 40 42 13 / 23 93 44 53
mail: fohbr@pc.dk
tlf. 46 40 42 13 / 23 93 44 52
mail: fohbr@pc.dk
tlf. 51 26 53 96
mail: lilian.and@outlook.dk

Leder af Aktivitetscentrene:
Solveig Hitz
tlf. 60 10 04 75
mail: sohi@lejre.dk

Aktivitetscentrenes fælles oplysninger
tlf. 46 40 01 84
Hjemmeside: www.aktivitetscentre.dk
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Aflysning af Aktivitetscenternes
Årsmøde 2021
Da vi fortsat i Danmark må leve under Covid-19
restriktioner, og aktivitetscentrene stadig må holde
lukket pga. forsamlingsforbuddet kan årsmøderne
ikke afvikles.
Koordinationsudvalget har derfor anmodet om politisk
godkendelse af, at Centerrådene igen i år ikke holder de
planlagte årsmøder.
Der er, fra politisk hold, godkendt at årsmøderne udsættes til 2022.
Det er således, at de nuværende medlemmer / suppleanter i Centerrådene
har indvilliget i at fortsætte til næste årsmøde i 2022.
De varslede årsmøder i 2021 er AFLYST
Vi håber snart at komme i gang med vore aktiviteter i centrene.
Med venlig hilsen
Koordinationsudvalget ved aktivitetscentrene.

Der er oprettet en Facebook-gruppe, for alle Aktivitetscentre i Lejre
Kommune.
Facebook-gruppen hedder “Aktivitetscentre i Lejre”. Det ville være
dejligt, hvis I ville tilmelde jer gruppen. Man kan dele billeder fra
aktiviteter, dele resultater osv osv.
Det ville give en masse mennesker nogle aha oplysninger, samt give folk
lyst til at involvere sig eller deltage i aktiviteter. Det vil blive nemt at
kommunikere nyheder om hvad som helst i en fart.
5

Lejre Kommunes Aktivitetscentre
Her kan du se opbygningen af centrene i CVO
Leder for området er Kommunal ansat
Koordinationsudvalget
Består af 2 personer fra hvert centerråd + leder

Centerrådene i de 3 lokalområder
består af brugere fra lokalområdet + leder
Hvalsø
Centerråd
Frivillige

Hvalsø
Østergadecenter
Østergade 1
Hvalsø

Bramsnæs
Centerråd
Frivillige

Lejre-Øst
Centerråd
Frivillige

Personale

Personale

Østergaard
Aktivitetscenter
Karlebyvej
58
Ll. Karleby

Lejre Øst
”Huset”
Lejrevej 15 A

&

&

Gevninge
Nødager 30
Herslev
Bognæsvej 5
Herslev

Årsmøde i Aktivitetscentrenes Centerråd
Bramsnæs området: Karlebyvej 58 Lille Karleby, Østergaard.
torsdag den 7. april 2022 kl. 10.00
Hvalsø området: Østergade 1, Hvalsø Østergadecenter.
fredag den 8. april 2022 kl. 13.00
Lejre Øst området: Lejrevej 15a Allerslev
mandag den 25. april 2022 kl. 14.00
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Hørepædagogen fra Roskilde
Tid for konsultation aftales på tlf. 46 31 72 31, telefontid kl. 9.00-12.00.
Første torsdag i måneden, på enten Nødager 30 i Gevninge,
Østergaard Karlebyvej 58, Lille Karleby eller Østergadecenter i Hvalsø.
Husk at bestille tid senest dagen før.
Der bliver afsat 10 minutter til at betjene dig i træffetiden.
Er der behov for en længere samtale, skal der bestilles tid til
denne og det skal foregå på adressen i Roskilde.
Venlig hilsen Høreundervisningen/Hørepædagogen i Lejre Kommune.
Alle pensionister i Lejre kommune kan besøge hørepædagogen.

Hjælp vedr. SKAT
Kontakt: Bjarne, tlf. 20 21 76 59, eller Ellen tlf. 29 25 42 73.
Ønsker du hjælp til at rette forskudsopgørelsen/årsopgørelsen.
Hjælp til at betale restskat via internettet. (husk dankort).
Hjælp til at indtaste håndværkerfradrag.
Hjælp til at forstå de breve, du modtager fra SKAT.
Så træffes vi på Østergaard mandage mellem kl. 10.00 og 12.00.
Husk nem-id og nøglekort, eller din tast selv kode.
(Vi holder ferie fra 1. juni til og med august, men kan træffes efter aftale,
hvis nogen har brug for os.)

NETVÆRK FOR AMPUTEREDE
Kontakt: Inger Langer, tlf. 50 40 68 81, mail: iinger.hvalso@gmail.com.
Vi er en gruppe på 10 personer, som siden foråret 2017, har mødtes
1 gang om måneden, med det formål at udveksle erfaringer og
støtte op om hinanden. Vi hygger os, selvom vi har mange
forskellige indgangsvinkler og baggrunde.
Vi mødes i Østergade 1, Hvalsø. den første tirsdag i hver
måned, fra kl. 14-16, undtagen juli. Vi har fået en god dialog
med Lejre kommune, som vi naturligvis gerne vil udbygge,
med dine erfaringer.
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1 ud af 4 dør af hjerte-kar-sygddom
- det gør vi noget ved
- bliv medlem!
Hjerteforeningen
har siden 1962 støttet hjertepatienter og deres familier. Vi har oplyst befolknigen om sund og fornuftig levevis, så de enkelte
selv har kunnet gøre en aktiv indsats for at forebygge hjertesygdom.
Følg Hjerteforeningen Lejre, og specielt kalenderen, der løbende opdateres med vores arrangementer, på hjemmesiden: lejre.hjerteforeningen.dk
og Facebook: Hjerteforeningen Lejre.
Vi arrangerer og deltager i mange events hvert år.
Cafemøder og foredrag, livreddende førstehjælp, Hjertesti/Nytårs gåtur,
motion, cykelture, blodtryksmåling, Kulturnat og Sundhedsdag samt foredragsrækken ”Nye Veje” i samarbejde med andre patientorganisationer.
Flere af vores aktiviteter er støttet af § 18 midler fra Lejre Kommune.
Alle er velkommen, der er ingen medlemstvang. Har du lyst til at
deltage i foreningens arbejde, er du velkommen til at kontakte os.
Vil du vide mere, kontakt formand Grethe Bruun-Møller, tlf. 60 60 57 46
eller mail: gretheskafte@mail.dk
Se også hjerteforeningen.dk for oplysning om medlemskab samt Hjerteforeningens mange aktiviteter, rådgivning og støttegrupper i Danmark.

I Lejre Kommune
Formand: Bjarne Ego Jørgensen, tlf. 24 42 72 50.
Mail: evabjarne@hotmail.com
Diabetesforeningen i Lejre arrangerer oplysende foredrag samt caféaftener for medlemmerne. Der oplyses om disse arrangementer på foreningens hjemmeside (http://lejre.diabetes.dk) eller direkte ved digitale
nyhedsbreve til medlemmerne.
Eventuelle henvendelser rettes til formanden.
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Nærklinik i Lejre
Er du borger i Lejre eller Holbæk Kommune?
Hvis du er borger i Lejre eller Holbæk Kommune, har du mulighed for at
blive tilknyttet NærKlinikken gennem det tværsektorielle projekt
NærKlinikken++.

Holbæk, Lejre og Odsherred Kommune er med støtte fra Region Sjælland
gået sammen om at udvikle tilbuddet i NærKlinikken på tværs af
kommunegrænserne for at give dig en tryg og løbende opfølgning på din
lungesygdom.
Hvis du henvender dig til NærKlinikken, kan du sammen med
sygeplejerskerne finde ud af, om det er noget for dig.
Projektet har plads til i alt 55 borgere fra Holbæk og Lejre Kommune.
Hvis alt er optaget, kan du blive skrevet på en venteliste.

Hvad er Nærklinikken?
NærKlinikken er et nyt tilbud til borgere med kronisk sygdom.
Her er du i centrum for dit eget forløb i tæt dialog med specialiserede
sygeplejersker og læger.
NærKlinikken hjælper dig med at få kontrollen tilbage i dit
sygdomsforløb og undgå indlæggelser.
I første omgang er tilbuddet til borgere, der lever med KOL, lungefibrose,
alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt i Odsherred, Holbæk og Lejre
Kommune.
NærKlinikken er en del af forsknings- og innovationsprojektet PreCare,
som er et samarbejde mellem Region Sjælland, Odsherred Kommune og
en række andre aktører.
Læs mere på: www.nærklinikken.dk/tilmelding
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I Bramsnæs, Hvalsø og Lejre 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: Inga Larsen.
tlf. 46 40 02 67
Lejre Øst: Lise H. Sejlø.
tlf. 31 32 06 12
Besøgsven / Demensven
Besøgsvennetjenesten, formidler kontakt mellem besøgsvenner og besøgsværter. Er du ensom og savner kontakt med andre, så prøv at få en besøgsven, det er der mange før dig, der har 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 efter aftale.
Demensvennen, kommer som støtteperson i et hjem, der er ramt af demens.
Den raske familie har brug for et par fritimer en gang imellem, og her er det
at vi kommer ind, med aflastning.
Har du og din familie, brug for hjælp eller aflastning, så kontakt os på et af
de, nedenstående telefonnumre.
Mangel på demensvenner 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, at 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 Besøgsvenner og Demensvennetjeneste:
Bramsnæs: Lillian Demescko
Bendte Nielsen,
Hvalsø:
Erna Merrald.
Lejre Øst: Kirsten Kaas Laursen.

tlf. 20 14 47 77
tlf. 81 71 49 03
tlf. 21 30 19 05
tlf. 46 40 21 91

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

10

fortsat
Bisidderordning
Har du brug for, at en neutral person deltager i et møde med offentlig
myndighed, kan vi hjælpe med en person, som er godkendt til dette.
Bisiddere har tavshedspligt.
Bramsnæs:
Vi søger en person
Hvalsø:
Bjarne Bang Christensen
Lejre Øst:
Egon Bendstrup

tlf. 22 89 15 23
tlf. 40 52 24 58

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 praktiske gøremål være et stort problem, for mange
ældre i eget hjem. Det kan være svært at skifte en
pære, hænge et billede op, bære blomsterkrukker ind/ud,
se havemøblerne efter, sy knap i skjorten,
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:
Lillian Demescko,
Erik Hedegaard,
Lejre Øst og Hvalsø:
Bjarne Vestergaard,

tlf. 20 14 47 77
tlf. 22 51 38 91
tlf. 61 86 92 21

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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Vandre / gå ture 2021/2022
De lange ture tilrettelægges på ca. 60 til 90 minutter
De korte ture tilrettelægges på ca. 30 til 45 minutter
De korte ture er omkring ved mødestedet.
Vi kan på alle ture havde medbragt madpakke med.
Stol / tæppe kan også være fint.
Vandreturene er 2021 & 2022 arrangerert af :
Tove & Mejnert Rasmussen Lyndby
tlf. 23 47 13 98
Bjarne Vestergaard
Gøderup
tlf. 61 86 92 21
Aase & Allan Emanuel
Ejby
tlf. 24 44 54 25
Lis & Flemming Meyer
Sæby
tlf. 21 26 03 49
Lillian K Nielsen
Kirke Hyllinge tlf. 20 51 49 22
Hanna Rasmussen
Kirke Hyllinge tlf. 46 40 46 43
Britta Kristiansen
Kirke Hyllinge tlf. 41 41 57 07
Hanne & Vagn Hansen
Kirke Hyllinge tlf. 27 19 39 49
Villy Pedersen
Ny Tolstrup
tlf. 40 10 75 95
Dato

Kontaktpersoner Gå ture ved

Adresse / Mødested

04-08-2021 Allan & Aase

Hjertestien

11-08-2021 Tove & Mejnert

Borrevejleskov P.vest tidl. Lindenborg
Kro

18-08-2021 Bjarne + Allan

Lejre Museum

Orehøjvej 4B. 4320 Lejre

25-08-2021 Aase & Hanne

RUC *

Industriv. 52, Bauhaus
Roskilde

01-09-2021 Bjarne & Tove

Himmelsøen

Darupvej 60-150. 4000
Roskilde

08-09-2021 Aase & Allan

Søndeby **

Sønderby Bro 2 4050
Skibby

15-09-2021 Lillian & Hanne

Ejby Ådal *** Kyndeløse Strandvej 22
4070 kr. Hyllinge

22-09-2021 Aase & Henry

Kirke Såby
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Ishuset, Munkholmbroen

Bogøvej 8 A. 4060
Kr. Såby

Dato

Kontaktpersoner Gå ture ved

Adresse / Mødested

29-09-2021 Villy & Aase

Ofre kilden

Hjulbækvej 7. 4330

04-05-2022 Hanne & Vagn

Verdens Ende

for enden af Birkebækvejen
4050 Skibby

11-05-2022 Bjarne & Britta

Sankt Hans

P-plads Bistrup Alle, 4000
Roskilde

18-05-2022 Tove & Mejnert Herslev havn

P. V/ havnen

25-05-2022 Aase & Hanne

Hjertestien

Ishuset- Munkholmbroen

01-06-2022 Villy &Bjarne

Kong Skinners grav ved Orupvej 6. 4330

08-06-2022 Tove & Mejnert Sortesti

P. V/tidl. Skovly ****

15-06-2022 Aase & Vagn

Hvalsø Storskov

Enden af Skovvejen

22-06-2022 Aase & Allan

Gl.Ejby

Bramsnæsvig hallen

29-06-2022 Bjarne & Lillian Gl. Skjoldenæsholm p-plads Skjoldenæsvej*****
06-07-2022 Britta & Hanna

Kirke Hyllinge

V/ Kirken 4070 Kr. Hyllinge

13-07-2022 Tove & Mejnert Gevninge By

P. V/ kirken

20-07-2022 Hanne & Vagn

Verdens Ende

for enden af Birkebækvejen
4050 Skibby

27-07-2022 Aase & Hanne

Holbæk Marina

Strandmøllevej Holbæk **

*

Bag havecenteret

**

Måske bestilling af mad på kroen

***

V/Polaris center, 4070 Kr.Hyllinge

**** Boserupvej 4000 Roskilde

***** P-plads Skjoldenæsvej nr. 96, Knud Lavardsvej, 4174 Jystrup.
Evt. mad på kuskehuset
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Seniorkajakture
Formand: Knud Graaskov, tlf. 26 84 31 43, mail: knud@graaskov.dk
Hjemmeside: www.seniorkajakture.dk
Vi har plads til flere, så kom og vær med,
og få gode oplevelser og samvær på vandet.
Vi har kajakker til udlån og en trailer til transport (men du kan også sejle i
din egen kajak). Vi sejler hver mandag klokken 10.00 i sommerhalvåret
fra bl.a. Ejby Havn, Gershøj, etc. Er du interesseret, kan du læse om vores
aktiviteter, turplan m.m. på hjemmesiden.
Vil du ha’ en prøvetur sammen med erfarne
medlemmer, så kontakt os gerne.
Aktiviteten starter anden mandag i april
kl. 10:00, og derefter hver mandag.
Vi sejler så længe vejret tillader det, men sæsonen slutter normalt i
oktober/november.

Aktiv Sundhedsdag
Lejre kommunes idrætsforeningers aktivitetstilbud til seniorer,
pensionister, efterlønsmodtagere og fleksjobbere i dagtimerne samt
patientforeningers, andre interessenters og sundhedspersonales
information og målinger.

Arrangementet i september 2021 er aflyst som følge af
coronapandemien, men vender stærkt tilbage næste år.
SUNDHEDSDAG AFHOLDES IGEN I SEPTEMBER 2022
Få målt din sundhedstilstand: blodtryk, blodsukker, bodyage og meget
mere. Hør hvordan du undgår sygdomme og skavanker eller modvirker
forværring. Hvilke aktiviteter har din interesse? – måske er der nogle, du
ikke kender i forvejen. GRATIS ADGANG!
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Medlemmer af Koordinationsudvalget
i Lejre Kommune
Bramsnæs:
Hvalsø:
Lejre Øst:
Lejre Kommune:

Anelise Q. Petersen & Birgit Cady Larsen
Claus Carmel & Ida Hansen
Ragnhild Hansen & Kirsten Høiberg
Solveig Hitz

Kære rollatorog kørestolsbrugere
Vejret samt ujævne fortove og veje tærer hårdt på
hjælpemidlerne.
HUSK derfor at få foretaget eftersyn/efterspænding af jeres
hjælpemidler, specielt hjulene på jeres rollatorer og kørestole.
Spørg hos jeres lokale cykelmekaniker eller hvor den er udlånt
fra.

Brunch
Til alle frivillige tovholdere, formænd og ansvarlige ved
aktivitetscentrene. Såfremt coronasituationen tillader det, mødes vi
igen i år i Karleby forsamlingshus til Brunch og socialt samvær.
Sæt kryds i kalenderen, torsdag den 4. november 2021, kl. 9.30 - 11.30
15

Nyttige adresser
og telefonnumre

Lejre kommune & Borgerservice
Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø
tlf. 46 46 46 46
Se åbningstider og telefontider på
Web: www.lejre.dk
mail: post@lejre.dk
Visitation & Hjælpemidler:
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
tlf. 46 46 46 06
mail:
visitationoghjalpemidler@lejre.dk
Hjerneskadekoordinator:
Marie Nissen
tlf. 23 99 20 54
Mail: masn@lejre.dk

Flextrafik / Flextur
tlf. 70 26 27 27
Mail: flextrafik@moviatrafik.dk
web: www.moviatrafik.dk/flextur
Sygdom:
Lægevagt tlf. 70 15 07 00
Skade:
Akuttelefon tlf. 70 15 07 08

Alvorlig akut skade eller sygdom:
112
Tandpine:
Tandlægevagt tlf. 29 60 01 11

Træningscentrene:
Grønnehave
Daghjem og dagcentre:
Elverdamsvej 200, Ejby
Dagcenter Bøgebakken:
Charlotte Thygesen, tlf. 60 10 04 34 tlf. 29 27 88 46
Mail: chmt@lejre.dk
Bøgebakken Træningscenter
Dagcenter Hvalsø:
Bøgebakken 1, Allerslev
Charlotte Kock Petersen,
tlf. 29 35 43 93
tlf. 29 20 01 41
Mail: chkpe@lejre.dk
Hvalsø Træningscenter
Kirsebærhaven 1, Hvalsø
Demens koordinator:
Trine Ehlers Andersen, tlf. 40 33 20 90 tlf. 46 46 47 43
Alle hverdage mellem kl. 8.00 -15:00
Mail: trea@lejre.dk
Lise Dahl, tlf. 40 70 85 70
Mail: lidah@lejre.dk
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Sundhedsrådgiverne i
Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til alle borgere i Lejre
kommune, der er fyldt 65 år.
Du modtager tilbud om forebyggende hjemmebesøg:
I det år du fylder 70 år og bor alene.
I det år du fylder 75 år og 80 år.
I det år du fylder 82 år og hvert efterfølgende år.
Hvis du er 65 år og derover og oplever, at være i en særlig svær
livssituation.
Tilbuddet gælder ikke:
Hvis du bor i plejebolig.
Hvis du modtager to daglige besøg eller derover af hjemmeplejen med
både praktisk og personlig hjælp.
Besøget er en fortrolig samtale. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes
livssituation, ønsker og tanker i forhold til fx:
Trivsel og socialt netværk.
Helbred.
Kost og motion.
Aktiviteter og interesser.
Sorg og krise.
Støttemuligheder samt kommunale og frivillige tilbud.
Vi vil gerne, gennem samtalen, være med til at styrke din mulighed for at
trives generelt.
Der er også mulighed for åben rådgivning i Nødager og Østergaard.
Hvis du har lyst til at få et forebyggende hjemmebesøg, høre om vores
aktiviteter og åben rådgivning eller har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte en af Lejre Kommunes to sundhedsrådgivere på nedenstående
telefonnumre eller på mail.
Anne Andersen tlf. 21 16 85 39, mail: anva@lejre.dk
Lærke Andersen tlf. 23 99 83 32, mail: laen@lejre.dk
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Senior-Rejseklubben i Lejre
Som vi alle ved er covid-19 situationen usikker. Hvornår er vi vaccineret?
Hvordan med forsamlings-forbuddet? Selvom vi ikke kan se ind i fremtiden,
håber vi at nedenstående ture kan gennemføres.
Endags tur rundt i Odsherred 26. august 2021.
Vi kører på den inddæmmede del af Lammefjorden. Kort ophold på shelterpladsen ved Veddinge med udsigt over lammefjorden og de 4.000 lermasker der
kaldes Geokits. Videre til Esterhøj med den tonstunge genforeningssten. Frokost
på ”Cafe Udsigten” med udsigt over Sejerøbugen. Herefter til Malergården med
rundvisning. På turen hjemad gør vi et lille stop ved Audebodæmningen.
Hele turen koster 450 kr. pr. person. Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding: Aase Dyhr Emanuel Tlf. 4640 5397 aasedyhr@mail.tele.dk
En-dagstur til Sprogø den 2. september 2021.
Opsamling mellem kl. 07 og 08. Derefter direkte til Sprogø. Rundvisning og masser af historier om Sprogø med lokal guide. Efter rundvisning på øen kører vi til
Nyborg, hvor vi indtager dages frokost på Centralcafeen. Pris pr. person 670 kr.
Tilmelding til: Mikkeltours: erik.mikkelsen@mikkeltours.dk
Bustur til Aarhus den 7.- 8. september 2021.
Efter opsamling kører vi til Aarhus, undervejs er der kaffepause og frokost, vi skal
besøge ARoS, det er et af Nordeuropas største kunstmuseer, efter ARoS kører vi
til Hotel Oasia, hvor vi bliver indkvarteret, middagen spiser vi på Raadhuus Kafeen, der er ca. 500 meter at gå.
Dag 2. skal vi besøge Den Gamle By i Århus, der er mange spændende ting og
levende værksteder at se, derefter kører vi til Svostrup Kro ved Silkeborg og spiser frokost, når vi har nydt den dejlige mad, går turen hjemad med nogle pauser.
Pris: Delt dobbeltværelse kr.1500,00 / enkelværelse kr.1875,00.
Inkl. indgang til museer og kaffe + frokost (sandwich) + middage.
Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding: Aase Dyhr Emanuel Tlf. 4640 5397 aasedyhr@mail.tele.dk.
Bustur til Munkebjerg Hotel 17. - 18. oktober 2021.
Turen går i år til Randbøldal til Bindeballe Købmandsgård. I Bindeballe kan vi
også se den gamle station. Undervejs til Jylland nydes en sandwich øl/vand Efter
Bindeballe kører vi til Munkebjerg Hotel til eftermiddagskaffe osv.
Næste dag går turen til Fåborg Museum og til Skovlyst i Svanninge Bakker til
frokost. På hjemturen kaffe.
Pris kr. l.250,00 pr. person og kr. 150,00 ekstra for eneværelse.
Prisen er ekskl. drikkevarer på Munkebjerg.
Tilmelding: Elise Sørensen Tlf. 4448 0999 bes@soerensen.mail.dk

18

Julekoncerttur til Svendborg. 12.-13. december 2021
Julekoncert med Stig Rossen.
12.12. På vej til Svendborg besøger vi et julemarked. Derefter indkvartering på Svendborg
Hotel. I Svendborg Idrætscenter skal vi opleve Stig Rossens dejlige julekoncert. Derefter
den store julebuffet på hotel Svendborg.
13.12. Efter en dejlig stor morgenbuffet på hotellet kører vi til TV-byen i Odense, hvor vi
får en rundvisning. Vi slutter dagen af med frokost på Den grimme Ælling.
Pris pr. person i dobbeltværelse. 1895 kr. Tillæg for eneværelse 250 kr. Tilmelding til:
Mikkeltours: erik.mikkelsen@mikkeltours.dk

Bustur til Sønderjylland og Nordtyskland den 10.-12. maj 2022.
Ny dato: På grund af Corona situationen er vi desværre nødsaget til at flytte turen.
Første stop Knudshoved hvor vi får en kop kaffe, frokostpause ved Hylkedal Rasteplads. Derefter til Broager Kirke hvor vi ser Krigergravene. Indkvartering på
BEST WESTERN Hotel Des Norden. HUSK PAS
2. dag kører vi til Schlüttsiel. Vi ser den specielle bebyggelse. Derefter Husum
med tid på egen hånd. Frokost hos Tante Jenny. Herefter Ejderdæmningen. Videre
til Friedrichstad med tid på egen hånd. På vejen tilbage gør vi et lille stop i storkelandsbyen Bergenhusen.
3. dag Vi kører til Dronningens køkkenhave. Herefter til Historiecenter Dybbøl
Banke. Frokost på Den Gamle Grænsekro. Og derefter hjem med stop undervejs.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 2.700 + tillæg for eneværelse 700 kr.
Inkl.: Busrejse, hotel, 2 x 3 retters middage, 2 gange kaffe, 2 frokoster samt 1
sandwich og indgang til Historiecenter Dybbøl Banke
Tilmelding: Aase Dyhr Emanuel tlf. 4640 5397 aasedyhr@mail.tele.dk.

Der afholdes følgende informationsmøder:
Østergade 1, 4330 Hvalsø:
24. januar 2022
Karlebyvej 58, 4070 Kr. Hyllinge:
28. januar 2022
Møderne holdes kl. 14 og alle er velkommen.
Du kan blive medlem af Senior-Rejseklubben ved at indbetale 20 kr. pr. person
om året på konto i Nordea 2670-8972602141 Husk navn tlf. og evt. mail-adresse.
Senior-Rejseklubbens bestyrelse ønsker dig god rejse:
Elise Sørensen
tlf. 44 48 09 99
bes@soerensen.mail.dk
Erling Bech
tlf. 40 41 79 34
ejbech@pc.dk
Ulla Karlsen
tlf. 46 40 51 16
Aase Dyhr Emanuel
tlf. 46 40 53 97
aasedyhr@mail.tele.dk
Lauge Vittrup Jensen
rejseklubben354@gmail.com
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SJOV SENIOR MOTION
www.sjovseniormotion.dk
Formand: Thorbjørn Sode, tlf. 4041 3377, mail: sode1946@gmail.com.
Sjov Senior Motion er en flerstrenget idrætsforening fortrinsvis for Lejre
kommunes pensionister, efterlønsmodtagere, fleksjobbere og
lignende ordninger primært over 50 år, hvor der dyrkes forskellige
former for motion i de respektive afdelinger/hold med fokus på
tilhørende socialt samvær.
Sjov Senior Motions afdelinger/hold omfatter aktiviteterne badminton,
bordtennis, cykling, dans, gymnastik, hjernemotion, håndboldfitness/five-aside, line dance og madlavning. Medlemmerne udøver de enkelte aktiviteter fordelt på forskellige faciliteter i Lejre kommune. Er din idræt ikke
omfattet af foreningens aktivitetspalet, eller er aktivitetsudøverne for få til
at etablere en afdeling, kan der opnåes personligt medlemskab af Sjov
Senior Motion, som giver adgang til medlemsarrangementer og lovpligtig
forsikringsdækning, for kun kr. 50 årligt.
Sjov Senior Motion er åben for initiativer til nye aktiviteter og
yder gerne sparring til opstart af ny afdeling eller hold. Der er
procedurer og færdigformulerede vedtægter, så der er mindst
mulig administrativt arbejde for afdelinger/hold.
Se de enkelte afdelinger og kontaktoplysninger for yderligere information
om aktiviteter under henholdsvis Bramsnæsområdet og Hvalsøområdet.
Se mere og seneste opdateringer på www.sjovseniormotion.dk

Lejre Lydavis
Tilmelding: kan ske til Østergaards 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'er med lokale
nyheder omfattende diverse kirkeblade samt andet stof,
som kan have interesse for Lejre Kommunes borgere.
Lydavisen udkommer på CD hver 14.dag grundet at vi
nu kun er 2 hold.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Ældrerådet er et folkevalgt råd, hvis 7 medlemmer blev valgt samtidig med kommunalvalget i november 2017 på baggrund af deres personlige kvalifikationer. Valgperioden er
4 år, fra og med 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
Ældrerådets mission er, at være talerør for alle +60 årige over for politikerne og administrationen i Lejre Kommune. Ved samtidig at være en kritisk/konstruktiv høringspart for
Kommunalbestyrelsen i alle forhold, der vedrører de +60 årige, vil Ældrerådet søge at
sikre de ældre i Lejre Kommune de bedste vilkår. Der vil i den sammenhæng også blive
taget hensyn til de svageste ældre og deres særlige behov.
Det bemærkes, at Ældrerådet ikke kan tage enkeltsager op, herunder personspørgsmål.
Hvis en sådan enkeltsag indeholder en problemstilling af principiel karakter, kan
Ældrerådet dog tage spørgsmålet op som en principsag over for Kommunalbestyrelsen.
I øvrigt henviser vi om enkeltsager til de frivillige ældreorganisationer.
Ældrerådets medlemmer:
Kirsten Kornval, Lyndby Strand (formand).

Bjarne Bang Christensen, Hvalsø (næstformand og sekretær).
Per Frandsen, Hvalsø (medlem af Regionsældrerådet).
Leif Blom, Kirke Hyllinge (WEB-master).
Kurt Erik Larsen, Lejre (kasserer).
Per Nørgaard, Lejre.
Jeanette Dæhnfeldt, Lejre.

Ældrerådets medlemmer kan kontaktes via Ældrerådets hjemmeside, som nu er en
integreret del af kommunens hjemmeside: www.lejre.dk. Søg på Ældreråd.

Vil du være med i vores team af frivillige chauffører
Kontakt Birgitte Jensen, mail: birj@lejre.dk, tlf. 29 32 94 43.
På Østergaard råder vi over 2 minibusser,
der kan køres med almindeligt kørekort.

Har du lyst til at hjælpe med at hente de borgere
der ikke selv kan komme til diverse arrangementer,
evt. som afløser i første omgang, hører vi gerne fra dig.
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Juleaften på Østergaard
Aktivitetscenter
Kontakt Birgitte Jensen 29 32 94 43
eller birj@lejre.dk.
Senest d. 7/12 2021
Igen i år vil vi afholde en god og hyggelig juleaften på Østergaard.
Det bliver som altid en traditionel aften med juletræ, julemad fra
forsamlingshuset, julegaver og julemusik , leveret af dygtig musiker.
Vi kan i begrænset omfang tilbyde kørsel i vores busser, efter
”først til mølle” princip. Aftenen starter kl. 17.00 og slutter ca. 21.30.
Prisen er 200,- kr. og arrangementet er støttet af kommunens § 18 midler,
derfor den lave pris.
Alle borgere i lejre er velkomne, men man skal helst kunne klare sig selv.
Det er en gruppe frivillige der står for arrangementet og de kan ikke bistå
med hjælp til personlig hjælp.

Busture og hyggeligt samvær for ældre
kvinde- & mandegrupper
Grupper for ældre kvinder
Disse grupper er for jer der måske er for meget alene,
og har lyst til at komme lidt hjemmefra og hygge jer
med jævnaldrende, samtidig med at I oplever noget.
I bliver hentet i en minibus og vi kører ture efter ønsker, vind og vejr,
en torsdag eftermiddag om måneden.
Er dette noget for dig, så kan du kontakte Birgitte Jensen 29 32 94 43

Mandegrupper
Tilmelding: Birgitte Jensen 29 32 94 43 eller birj@lejre.dk
Disse grupper består af ca. 8 ældre mænd, der trænger til samvær med
andre mænd og til at komme hjemmefra og få nogle fælles oplevelser.
Man bliver hentet i en minibus af undertegnede og det foregår hver anden
fredag formiddag. trænger du til lidt ” mandehørm ” så meld dig til
ovenstående.
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Vinter Vandreture 2020-2021
Turledere: Grethe Lund og Per Holmgaard tlf. 59 56 40 32,
M. Grethe 51 50 39 33, M. Per 24 97 24 67
Vintervandreturene 2021-2022 afholdes den anden onsdag i månederne fra
oktober til marts. Turene er omkring 8 km lange, der er indlagt pause til
indtagelse af medbragt mad og drikke. Det er ikke nødvendigt med
tilmelding, bare mød op på startstedet. Vi går præcis kl. 10.00.
13.10.21 Hedeland. P-pladsen ved Opera Hedeland, (Tranemosevej 8, 2640
Hedehusene).
Turen går gennem de nye områder ind mod Vindinge. Nord om Bavnehøj
og op på Skibjerget, hvis vejret og udsigten er til det.
10.11.21 Skjoldenæsholm. Vi mødes på P-pladsen 200 meter nord for
Kudskehuset, (Skjoldenæsvej 140, 4174 Jystrup). Turen går rundt om
Gyldenløveshøj og rundt om Helvedeskedelen i Ravnsholte Skov.
Tilbage gennem Folehaven.
08.12.21 Boserup Skov. Vi mødes på P pladsen før Skolerne i Boserup.
(Boserupvej 100, 4000 Roskilde)
Vi går ud til Kattinge Værk, langs kystskrænterne og forbi nogle af
skovens største træer. Retur via Boserupgård.
12.01.22 Hejede Overdrev. Mødested på parkeringspladsen vest for Avnstrup Centeret (Avnstrupvej 22, 4330 Hvalsø). Vi går gennem Ny Tolstrup
til Tokkerup Å, op gennem Ebberup Skov og Orup skov retur til Avnstrup.
09.02.22 Strandskoven ved Langtved. Vi mødes på Parkeringspladsen vest
for Munkholmbroen (Munkholmvej 326, 4060 Kirke Såby). Turen går i
skovbrynet og langs stranden til Englerup, over marken og gennem
Strandskoven retur.
09.03.22 Tølløse Slot og Dyrehave. Mødested ved kirkens parkeringsplads
i Gammel Tølløse (Nordstjernevej 1, 4340 Tølløse) Vi går gennem
Nederskov, ser ud over Tysinge Mose og retur gennem Dyrehaven og
slotsparken.
Turene foregår hovedsageligt på rimeligt gode stier og grusveje, men det er
jo gennem skov, mark og eng, så vælg tøj og fodtøj med omhu.
Vi glæder os til at se Jer.
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Adgangsforhold på

Hvalsø Aktivitetscenter
Kørestolsramper
Handicaptoiletter i stueetagen
Ingen elevator
Teleslynge i salen
Trapper til 1. sal
Hjertestarter
3 Handicap P-pladser

Det sker i Hvalsø-området
Senior Net Café
Instruktør: Jørgen Molin, tlf. 46 49 28 51, mail: morfar.molin@pc.dk
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 2021 til den sidste torsdag i april 2022.
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Hvalsø Østergadecenter - Husets historie
Huset ejedes fra starten af Hvalsø Gl. savværk som blev drevet af
forskellige ejere frem til 1973.
Herefter overtages huset og området af Hvalsø kommune, som fjerner alle
gamle bygninger, bygger mødesalen til og etablerer parkeringspladsen.
Mødesalen bliver herefter brugt til kommunale aktiviteter som
byrådsmøder og lign.
Beboelseshuset er restaureret og ombygget nogle gange gennem tiderne.
I 1995 overtages beboelseshuset af Hvalsø Lokalarkiv som benytter huset
indtil efteråret 2007. I foråret 2008 bliver hele huset overtaget af de
frivillige foreninger, og kommunen stiller et renoverings-beløb til rådighed.
Huset er i dag åbent for efterlønsmodtagere og alle pensionister, som
udøver forskellige aktiviteter og det sociale samvær.
Tilbuddene i og uden for huset fremgår af aktivitetsprogrammerne, som
centerrådet og bladudvalget udfærdiger, og som (normalt) ”postomdeles”
af frivillige til omkring 1200 borgere i Hvalsø og omegn.

Der er taget højde for gangbesværede og kørestolsbrugere i og uden for
huset. Ved arrangementer i salen er der højttaleranlæg tilkoblet teleslynge.
Aktivitetscentret Østergade 1 ejes af Lejre kommune, og beslutninger
omkring den daglige drift tilrettelægges af centerrådet i samarbejde med
den kommunale leder af kommunens aktivitetscentre.
Overordnede fælles retningslinier og aktiviteter på tværs tages op i
koordinationsudvalget.
Læs mere på Aktivitetscentrenes hjemmeside: www.aktivitetscentre.dk
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Senior- Humør- og Motions Klubben i Lejre
Kommune
Formand Henry Petersen tlf. 22 56 84 44, mail: henry.petersen@privat.dk
Klubben har til formål at skabe et godt og aktivt miljø for samtlige pensionister og
efterlønsmodtager i Lejre Kommune. Der stilles ikke krav om medlemskab for
deltagelse i Senior- og Humør- og Motionsklubben i Lejre Kommune.

Onsdagsmøder, Østergadecentret.
Kontakt: Britta Hansen tlf. 23 36 14 94
Onsdagsmøderne kalder vi HUMØRKLUBBEN, og vi forventer stadig at
kunne leve op til navnet. Hver onsdag fra kl. 13.00 til 16.00 er der frit samvær, til kortspil og andre aktiviteter, første gang onsdag 4. august 2021
sidste gang onsdag 29. juni 2022, lukket juli og i julen. Sidste onsdag i
hver måned møder vi kl. 12.30 og spiser et par stykker smørrebrød, derefter
spilles der banko, om en pakke man selv har med til ca. 30 kr.
Pris 20 kr. incl. kaffe og brød.
Senior Motion, Østergadecentret.
Mandag – tirsdag - onsdag – torsdag og fredag fra kl. 9.00 til 12.00 torsdag
14.00 til 16.00. Juni og august kun åbent 9.00 til 11.00. Der er koldt vand,
varm kaffe og the pris 10 kr. pr. gang. Husk skiftesko. Lukket juli måned.
Seniorklubbens program for 2021:
Tirsdag den 7. september kl. 12.30
Årsmøde formandens beretning, fremlæggelse af regnskab samt valg af
Medlemmer til brugergruppen.
2 stykker smørrebrød 50 kr. bindende tilmelding inden den 30. august
mellem 9 og 12.
Lis Winge tlf. 24 93 85 87
Årsmødet starter kl. 13.30 gratis adgang. Der serveres Kaffe og brød.
Tirsdag den 21. september
Tur til Dragør med byvandring.
Pris 300 kr. inkl. guide, kaffe og kage. Bindende tilmelding nødvendigt til Lis
Winge tlf. 24 93 85 87 - Den 13. september fra 9 til 12 - afgang Såby kirke kl. 12.
Tolskovvej ved lægehuset 12.10 Hvalsø station 12.15.
Tirsdag den 5. oktober kl. 13.30
Chauffør for Kongehuset. Foredrag af Søren Sørensen
Pris 50 kr. inkl. Kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.
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Tirsdag den 2. november kl. 13.30
Foredrag om Grønland ved Alf Tornberg
Pris 50 kr. inkl. Kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.
Tirsdag 16. november kl. 13.30
Verdens smukkeste sørejse ved Henrik Visby.
Pris 50 kr. inkl. Kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.
Tirsdag den 7. december kl. 12.30
Julefest med levende musik af John E.
Pris 250 kr. inkl, mad, kaffe og brød. Bindende tilmelding nødvendigt til
Lis Winge tlf. 24 93 85 87 Den 29. november fra 9. til 12.
2022
Tirsdag den 18. januar kl. 13.30
Foredrag om Mongoliet af Kurt Frederiksen
Pris 50. kr. inkl. Kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.
Tirsdag den 1. februar kl. 12.30
Musikalsk underholdning af Nikolaj Andersen.
Pris 150 kr. inkl. 2. stykker smørrebrød, kaffe og brød - Bindende tilmelding
Lis Winge 24 93 85 87 den 24. januar fra 9. til 12.
Tirsdag den 15. februar kl. 13.30
Årsmøde: Formandens beretning, fremlæggelse af regnskab samt valg
af medlemmer til brugergruppen. Gratis adgang inkl. Kaffe og brød.
Tirsdag den 1. marts 12.30
Fastelavnsfest vi slår katten af tønden.
Pris 150 kr. inkl. 2. stykker smørrebrød, kaffe og fastelavnsbolle.
Bindende tilmelding Lis Winge 24 93 85 87 den 21. februar fra 9. til 12.
Tirsdag den 15. marts kl. 13.30
Foredrag om at være fængselspræst. Benny Birk Mortensen
Pris 50 kr. inkl. Kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.
Tirsdag den 5. april kl. 12.30
Musikalsk underholdning af gruppen MES
Pris 150 kr. inkl. 2. stk. smørrebrød, kaffe og brød - Bindende tilmelding til
Lis Winge tlf. 24 93 85 87 den 28. marts 9. til 12.
Tirsdag den 3. maj kl. 13.30
Foredrag ”Brasilien på kryds og tværs» af Kim Greiner
Pris 50 kr. inkl. Kaffe og brød. Tilmelding ikke nødvendigt.
Tirsdag den 17. maj Heldagstur til Middelaldercentret Nykøbing Falster.
Pris 400. kr. for indgang, mad, kaffe og kage. - Bindende tilmelding nødvendigt
til Lis Winge tlf. 24 93 85 87 - Den 9. maj fra kl. 9. til 12. Afgang Såby kirke 9.00
Lægehuset - Tolskovvej kl. 9.10 Hvalsø Station kl. 9.20.
Ret til ændring i programmet forbeholdes.
Alle møder holdes i Østergade 1 Hvalsø.

27

Aktive Seniorer i Hvalsø
Tilmelding og holdomtale på www.aktiveseniorer.dk
Kontakt: mail: aktiveseniorerhvalsoe@gmail.com - eller
Malene Nexø tlf. 53 53 43 02 - Alle hold er sæsonhold
frem til foråret, 26 træningsgange pr. hold.

Hvalsø Hallerne Multirum 2
Linedance:
Kontakt Malene Nexø tlf. 53 53 43 02
Mandage fra 06. september fra kl. 12.00.
Tider og hold kan ses på hjemmesiden fra ca. 1.august
Zumba®Gold:
Instruktør: Malene Engelness Nexø
Tirsdage fra 7. september
Hold 1 kl. 12.30 - 13.30
Hold 2 kl. 13.45 - 14.45
Senior Yoga:
Instruktør: Malene Engelness Nexø
Fredag fra 10. september kl. 09.45 - 10.45
Pilates:
Instruktør: Merete Grunnet
Torsdage fra 9. september kl. 9.30 - 10.45

Cykelhold i Hvalsø:
Kontakt: Arnold Backman tlf. 40 33 85 55
Opstart tirsdag medio april 2021 kl. 9.30 fra Hvalsø Hallen.
Vi cykler 15 - 25 km i moderat tempo.
Husk vand til turen.
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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
Hver mandag eftermiddag indtil midten af
november mødes vi på P-pladsen ved Søvej
i Hvalsø ved fitnesscentret og kører kl. 14.00
til steder og ruter, der er bestemt på forhånd.
Vi har normalt biler nok til, at alle kan få
kørelejlighed for 10 kr. Vi holder pause på turen, så tag vand, kaffe, frugt eller
lignende med. Vi slutter ved 16-tiden. Turene er normalt på ca. 4 km, og vi
går forholdsvis raskt, men venter på den bagerste.
Fra og med den 15. november mødes vi på P-pladsen for enden af Skovvej i
Hvalsø og går kl. 14.00 en tur i Storskoven. Vi går ikke den 27. december,
men begynder igen den 3. januar. Fra og med den 4. april kører vi igen ud i

Klubtilbud
Kontakt: Helen tlf. 21 34 72 43 eller Jette tlf. 51 32 28 60
Vi er et klubtilbud for unge mennesker med et kognitivt handicap.
Vi mødes i Alléhuset, SFO’ens lokaler ved Hvalsø skole, hver tirsdag aften
fra kl. 17 til 20. Her hygger vi os med forskellige aktiviteter, som fælles
madlavning samt spisning, bordtennis, brætspil, gåture i lokalområdet eller
kreative aktiviteter. Hvis du har lyst til at komme og være en del af klubben,
så er du meget velkommen til at kontakte os.
Klubben er også for pensionister/efterlønsmodtagere eller andre modne
mennesker, som kunne tænke sig, at være frivillig og understøtte klubbens
virke og tilbud. Her vil opgaverne være at arrangere og stå for aktiviteter i et
samarbejde med de nuværende medarbejdere.
Er du interesseret i at høre mere, så er du velkommen til at kontakte Henriette
Lundbech, Bofællesskaberne for voksne med udviklingshæmning i Lejre
Kommune på telefon 51 32 28 60.
Vi ser frem til at høre fra dig, ung som ældre.

29

Hvalsø Petanqueklub anno 1998, ved Hvalsø Hallen
Kontakt: Formand John Nielsen, tlf. 23 60 03 78.
Vi starter i april måned og spiller hver mandag
fra kl. 18.30 - til ca. 21.00 på banerne
Skolevej 5, Hvalsø.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Pris 200,00 kr. pr. sæson.

Kirke Såby Seniorpetanque
Kontakt: Birgit Berthelsen, tlf. 21 26 39 24
mail: berthelsen@12mail.dk
Såby Petanque-Klub er startet op og inviterer
alle, som har lyst til at prøve. Vi har kugler til udlån.
Vi træner onsdag formiddag fra kl. 9.00 til 12.00
og søndag formiddag fra 9.00 til 12.00.
Det koster kun 200.00 kr. for hele året.

Såby Badminton
Kontakt: Ib Skipper på tlf. 21 78 10 25 eller via
mail: ibskipper@mail.dk.
Er du en aktiv 60+èr, der har lyst til at spille
badminton i Såbyhallen onsdag formiddag under
hyggelige og afslappede former, så er du
velkommen, hvad enten du er let øvet eller en
habil badmintonspiller.
Venteliste kan forekomme, da vi kun råder over
5 baner i Såbyhallen.

30

Kontakt: Connie Olesen, tlf. 46 40 89 18. Mail: connie@hvalsoe-gf.dk
Hvalsø Gymnastikforening tilbyder mange forskellige hold, som også
henvender sig til efterlønsmodtagere og alle pensionister:
Sæsonen 2021-2022 starter i slutningen af august.
I denne sæson starter vi et nyt hold:
Senior-træning (60+)
Der er plads til alle, vi træner i et tempo, som passer til alle.
Vi benytter forskellige træningsmetoder som fitness, effekttræning og dans.
Kom og få pulsen op. Det kan kun blive sjovt.
Yoga og andre tilbud, hvor seniorer sagtens kan deltage.
Alle sæsonhold bliver annonceret primo august.
Sæsonfolderen udkommer samtidig med annonceringen og kan printes/
downloades fra foreningens hjemmeside: www.hvalsoe-gf.dk.
Folderen kan også hentes på biblioteket, kommunen og i
Cafeen i Hvalsø Hallerne.
I HGF vil vi meget gerne udvide vores tilbud til seniorer, men vi mangler
instruktører, som vil være med til at etablere flere og bedre tilbud til denne
gruppe borgere.
For yderligere information om foreningen og tilbud, se
www.hvalsoe-gf.dk eller skriv til info@hvalsoe-gf.dk

31

Hvalsø Pensionist & Seniorforening
Kontakt: Leif Andersen, tlf. 46 49 90 78 / 41 10 14 07.
Mail: leandersen44@gmail.com
Arrangementerne bliver afholdt i Hvalsø Østergade centret
Efterår 2021
Tirsdag den 10. august. Bankospil kl. 13.30.
Tirsdag den 24. august. Musikalsk underholdning + lille banko kl. 13.30.

Tirsdag den 14. september. Tur ud i det blå. Er ikke tilrettelagt på grund
af Corona.
Tirsdag den 28. september. Den rullende tøjbutik ved Jane Bruun Knappe.
Præsentation- og salg af bluser og bukser. + lille bankospil kl. 13.30
Tirsdag den 12. oktober. Sko-demonstration ved Dorthe Bille Hansen +
lille bankospil kl. 13.30.
Tirsdag den 26. oktober. Efterårsfest med musik og dans ved Torsten
Søgaard - kl. 12.30 Pris 250,- inkl. Mad, kaffe og kage.
Bindende tilmelding senest 19. oktober til Anne-Marie
på tlf. 26 94 58 97 eller Leif på tlf. 41 10 14 07.
Tirsdag den 9. november. Bankospil kl. 13.30.
Tirsdag den 23. november. Julebanko / Andespil kl. 13.30.
Der spilles om store flotte ænder.
Tirsdag den 14. december. Juleafslutning med juletræ og gaver. Musik
og dans kl.12.30. Pris 250,- kr. inkl. Mad, kaffe og kage + 1 genstand til
maden. Medbring en gave til ca. 30 kr.
Bindende tilmelding senest 7. december til Anne-Marie på tlf. 26 94 58 97
eller Leif på tlf. 41 10 14 07.

32

Arrangementer forår 2022:
Tirsdag den 11. januar. Bankospil kl. 13.30.
Tirsdag den 25. januar. Bankospil kl. 13.30.
Tirsdag den 8. februar. Bankospil kl. 13.30.
Tirsdag den 22. februar. Generalforsamling
+ lille bankospil kl. 13.30.
Foreningen er vært med kaffe og kage.
Tirsdag den 8. marts. Bankospil kl. 13.30.
Tirsdag den 22. marts. Forårsfest med musik og dans
ved Torsten Søgaard kl. 12.30.
Pris. 250,- kr. inkl. Mad, kaffe og kage.
Bindende tilmelding senest 15. marts til Anne-Marie på tlf. 26 94 58 97
eller Leif på tlf. 41 10 14 07
Tirsdag den 12. april. Bankospil kl. 13.30.

Tirsdag den 26. april. Sko-demonstration ved Dorthe Bille Hansen
+ lille bankospil kl. 13.30.
Tirsdag den 10. maj. Tur i det blå. Er ikke tilrettelagt på grund
af Corona.
Tirsdag den 24. maj. Sæsonafslutning med sildemad og smørrebrød +
lille bankospil kl. 12.30. Pris 175,- kr. inkl. Mad, kaffe og kage + snaps til
maden.
Bindende tilmelding senest 17. maj til Anne-Marie på tlf. 26 94 58 97
eller Leif på tlf. 41 10 14 07
Ret til ændringer i programmet forbeholdes
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Nutidens Kvinder Hvalsø
Grundet situationen med Corona/Covid19 har det desværre ikke været
muligt for bestyrelsen og samles for at færdiggøre programmet for den
kommende sæson.
Vi håber, vi kan mødes i løbet af sommeren, så programmet kan blive
færdig, til vi starter igen til september.
Når programmet er færdigt, vil det
være at finde på foreningens hjemmeside:
www.nutidenskvinderhvalsoe.dk eller
du kan ringe eller maile til:
Rene’ Nilausen på: tlf. 40 50 81 21
eller mail: Rene@nilausen.dk
De bedste hilsener
Nutidens Kvinder Hvalsø

Slægtsforskning
Kontakt: Jill Munnecke på mail: jillm@123dk.dk
Mandage og Onsdage i ulige uger Efterår og
Forår kl: 9.30 til 12.30.
Da der er begrænset plads,
skriv til Jill og snak om deltagelse.

Gå hold i Kirke Såby
Kontakt: Grethe Villadsen, tlf. 24 87 94 10, mail: hv@cdnet.dk
Eller: Ulla Vinther tlf. 29 61 66 27
Start fra hjørnet ALSVEJ/FUGLEVANG
tirsdage kl. 10.
Mød op eller ring, hvis det er noget for dig.
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Hvalsø Bridgeklub
Kontakt: Formand Vibeke Kristensen tlf. 22 21 40 89
Vi spiller hver mandag aften i Østergade fra september til og med april.
Klubben havde 40-års jubilæum 9. januar 2018.
Klubben er medlem af DBF, og vi spiller turneringsbridge med bridgemate,
så vi har vores resultater, førend vi skilles efter en god aften.
Er du interesseret i at lære spillet, så kontakt os og hør om mulighederne.
Prøv vores åbne hus turneringer i maj-august inkl.
Informationer om klubben findes på www.bridge.dk/2229

Hvalsø Billardforening
Kontakt: Erling Jensen tlf. 21 66 29 36,
mail: erlingogditte@fasttvnet.dk
Foreningen er en nøgleklub beliggende under Hvalsø
Skole, og der er åbent alle ugens dage. Klubben råder
over 1 halvmatch og 6 helmatch kegleborde.
Der spilles hver onsdag fra kl. 13.00 til ca. 16.30.

English Conversation
Contact: Jørgen Søgaard, mobile: 28 70 03 66, email: j@soegaard.mail.dk
Ingrid Borg mobile: 51 42 01 02, email: ingrid_borg@hotmail.com
Do you want to improve your English Conversation this might be the place
for you. We meet every Thursday at 9am to 10.30am in The Blue Room,
in Østergade Centeret. First session Thursday 7th October, 2021.
Please note, that this is conversation only, why you must have a certain
level of English knowledge.
Limited number of participants.
Price: DKK 50,- per month.
Please contact one of the above for
further information.
At present we have a waiting list.
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Formand: Ingelise Hansen, tlf. 46 49 23 81, mail: lise.h@nzen.dk
Hjemmesiden, www.aeldresagen.dk/hvalsoe
Her kan du også, tilmelde dig vores lokale Nyhedsbrev.
Bridge i Hvalsø Østergadecenter, torsdage kl. 13.00 - 17.30.
Turneringsledere: Synnøve Dam, Niels Damgaard.
Er du interesseret, kontakt Synnøve Dam, tlf. 40 21 47 97.
Bowling i Bowling Hallen, Mellemvang, Holbæk
Tirsdage kl. 10 -11. Spørgsmål angående ledige pladser.
Kontakt Kirsten Millard tlf. 30 13 90 24.
IT - Cafe, telefonisk PC - support og PC - hjælp i hjemmet,
i Hvalsø Østergadecenter, Alle tirsdage, kl. 14 - 16.
Her kan i få hjælp til opgradering af PC og tablet, brug af NemID, Internet,
E-mail, Skype, Digital post, installering af printer, samt evt. øvrige
problemer, i måtte have med jeres computer, tablet og smartphone.
Bortset fra i juni, juli og december.
Du er velkommen, men ring i forvejen.
Kontakt John Nielsen tlf. 23 60 03 78, Varny Hansen tlf. 20 12 73 74
Bankospil i Hvalsø Østergadecenter, kl. 13.00.
Fredag den 15. oktober 2021, fredag den 12. november 2021.
Fredag den 14. januar 2022, fredag den 11. februar 2022.
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.
Influenza Vaccination i Hvalsø Østergadecenter, datoen vil blive
annonceret i Det Sker og på vores Hjemmeside.
Fra kl. 10.00 – 13.00, HUSK at medbringe Sygesikringsbevis.
Det er gratis for alle over 65 år, førtidspensionister og kroniske syge.
Vi giver en kop kaffe / the og småkager, efter vaccinationen.
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Fortsat
Søndagscafeer i Hvalsø Østergadecenter, efterår 2021 og forår 2022.
Vi kender ikke antallet, på hvor mange der må være forsamlet, på grund af
Covid – 19, og derfor har vi ikke planlagt nogen søndagscafeer endnu.
Nye datoer, vil blive annonceret, i Det Sker, i Lejre Lokalavis og på vores
Hjemmeside, når vi til august, allesammen forhåbentligt er blevet
vaccineret.
Tilmelding er økonomisk bindende, og kan ske, indtil mandagen før.
Til Liss Andersen, tlf. 46 40 74 04.
Ældre Sagens Filmklub, i Hvalsø Biograf, sæson 2021 – 2022.
Biografen åbner kl. 14.00 og filmen begynder kl. 14.30.
Disse 3 film, har vi ikke set pga. Covid-19, i jan. feb. marts 2021,
men håber det bliver muligt, på de nye datoer.
Mandag d. 13. september 2021
Little Women.
Mandag d. 11. oktober
2021
De Særlige.
Mandag d. 15. november 2021
Fishermen’s Friends.
Film titler, til den nye sæson, på disse datoer 27/9 + 25/10 + 29/11 – 2021,
og 24/1 + 28/2 + 28/3 – 2022, vil blive annonceret i Det Sker,
og på vores Hjemmesiden.
Prisen for alle 6 film er kr. 300,00, ændringer kan forekomme.
Ved tilmelding, oplys venligst medlemsnummer.
Kontakt: Tove Thinggaard,
tlf. 46 40 76 25 eller
Ulla Højlund Nielsen, tlf. 46 40 84 08
Reserverede billetter kan afhentes og betales,
Fredag d. 27. august 2021, kl. 11.00 – 13.00, i Hvalsø Østergadecenter.
Årsmøde i Hvalsø Østergadecenter, fredag d. 18. marts 2022.
Dagsorden ifølge Ældre Sagens vedtægter, kun for medlemmer.
Medbring venligst medlemsbevis.
På grund Covid -19 situationen, kan vi ikke garantere
at alle planlagte arrangementer, vil blive afholdt.
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SJOV SENIOR MOTION
se også under Fælles Aktiviteter og www.sjovseniormotion.dk

Badminton:
Hvalsøhallerne, Hal 1
Mandag kl. 14.00 - 16.00 p.t.
Glim hallen Fredag kl. 14.00 - 16.00
Kontakt: Flemming Nielsen, tlf. 22 55 15 25
mail: fnflemmingkaren@gmail.com
Per Sørensen, tlf. 22 24 53 77, mail: ranper39@gmail.com
Sæsonstart: Første spilledag i september 2021.

Hjernemotion i det Fri: Udgangspunkt fra forskellige
skovområder i Lejre Kommune
Tirsdag
Efterår:
Forår:

kl. 10.00 - 11.30
10 gange med start 10. august 2021
10 gange med start april 2022,
dato endnu ikke fastlagt.
Kontakt: Charlotte Bruhns, tlf. 29 70 17 63
mail: cb@datakonsulenten.dk
Fysiske og mentale øvelser i det fri, som giver glæde og godt humør!
Kontingent: Kr. 150,- halvårligt.

Håndboldfitness/five-a-side: Såbyhallen
Mandag
Kontakt:

kl. 12.00 - 13.30.
Bodil Nielsen, tlf. 23 93 41 66
mail: bodiln@privat.dk
Solostar: 23.08.2021. Leaned timeline.
Spilletid og sæsonstart kan blive ændret i forbindelse
med skolens skemalægning og med renovering af hallen.
Alle er velkomne, uanset om du er tidligere håndboldspiller eller bare
nysgerrig på at få motion og sved på panden.
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SJOV SENIOR MOTION
se også under Fælles Aktiviteter og www.sjovseniormotion.dk

Mad for Mænd: Venteliste
Torsdag kl. 16.05 - 21.00 i tildelte uger
Kontakt: Flemming Nielsen, tlf. 22 55 15 25
mail: fnflemmingkaren@gmail.com
Vi laver mad i skolekøkkenet på Hvalsø Skole
Sæsonstart: Oktober 2021.
Sidste gang: Marts 2022

Vild med Dans: Venteliste
Østergade Aktivitetscenter, Hvalsø
Vi danser hver 3. fredag kl. 18.00 - 21.00
Kontakt: Karen Borregaard, tlf. 60 16 15 25,
mail: borregaardkaren@gmail.com
Sæsonstart: Fredag den 17. september 2021.
Vi slutter aftenen med socialt samvær.

Cykelhold i Hvalsø
Kontakt: Henrik K. Larsen, tlf. 40 53 33 72 mail: hkl22@live.dk
Start fra Hvalsø Hallerne. Onsdag kl. 9.30.
Hvalsø Cykelhold er for alle, der har lyst til en cykeltur.
Vi cykler ca. 25 – 30 km. Normalt cykler vi på asfalt.
Afslutter ofte hos en af deltagerne, som tilbyder lidt
at drikke, og nyder det sociale fællesskab.

Hvalsø Tennisklub
Kontakt: Dorte Banke tlf. 21 73 88 25,
Erik Madsen tlf. 29 88 84 43 Steen Nielsen tlf. 26 15 71 14
Mandag og torsdag kl. 9.00 - 11.00.
Formiddagstennis består af en kreds m/k’ere, der tidligere har
spillet tennis på et eller andet plan.
Vi spiller på Hvalsø Tennisklubs baner bag Hvalsø Hallerne.
Har du lyst til en prøvedag, så kontakt Dorte, Erik eller Steen.
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Mærk Livet
Formand: Margit Meibom, tlf. 46 40 92 28 / 29 93 11 54
Mail: margit@meibom.dk
Start: mandag d. 6. september og slut midt april 2022 i Salen i Østergadecentret, Hvalsø. Hver mandag formiddag - efterår, vinter og forår – tilbyder foreningen Mærk Livet samvær om spændende foredrag,
sundhedsfremmende aktiviteter, fællessang og tid til at
”være” sammen over en kop kaffe. Vi mødes kl. 10 og
slutter ca. kl. 12. Hvis du er interesseret i at høre mere om
foreningen eller ønsker at modtage årets program, så kontakt formanden.

Litteraturgruppe i Hvalsø
Kontaktperson: Gitte Engell, tlf. 22 67 56 64. Mail: engell@enebaervej7.dk
Vi mødes en gang om måneden, hvor vi snakker om den bog, vi har læst.
Vi skiftes til at indlede mødet om en bog, som vi
selv har valgt. Tidspunkt: Den 2. tirsdag i måneden
kl. 9.30 -11.30 i Østergadecentret.
Start: Tirsdag den 14. september.
NB! Der er venteliste.

Videoredigering på PC
Instruktør: Bent Dahl Jensen, mobil 40 25 31 23,
mail: bentdahl@firma.tele.dk
Erik Dahl Petersen, mobil 40 10 67 84, mail erikdahlpetersen@gmail.com
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 den 3. september 2021.
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Sy i Hvalsø Østergadecenter
Kontakt: Thyra Christensen, tlf. 24 93 51 24, mail: thyra.niels@gmail.com
Start lørdag den 18. sept. 2021 kl. 12.30 til 16.00,
derefter 6 gange i ulige uger.
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, ”Såby i den gamle skole”
Kontakt: Thyra Christensen, tlf. 24 93 51 24, mail: thyra.niels@gmail.com
Start fredag den 3. sept. 2021 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.

Nørkleklub Røde Kors Hvalsø
Kontakt: Dorthe Stjerne, tlf. 51 34 33 86 eller Ilse Kaas, tlf. 81 73 61 65.
Vi strikker den første og tredje tirsdag i hver måned
fra kl. 10.00 til 12.30.
Alt hvad vi strikker sendes til lande, hvor der
er behov for hjælp til børn og unge.
Har du lyst til at strikke sammen med os, får du garn
og mønstre gratis.
Vi hygger os med kaffe & brød. Det betaler vi 10 kr. for.
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Adgangsforhold : Aktivitetscentre Lejre Øst
Lejrevej 15 A: Kørestolsrampe
Handicaptoilet
Handicap P plads 2

Nødager 30:

Kørestolsadgang
Handicaptoilet

Herslev:

Trapper
Ikke kørestolsadgang
Ikke handicaptoilet

Det sker i Lejre Øst-området
GLA:D selvtræning
Lejrevej 15 A Allerslev
Kontakt: Helle Johannesson tlf.: 61 45 12 73
mail: dm4.alt@gmail.com
Start: Tirsdag 3. august 2021. kl. 15.00 – 16.00
Slut tirsdag d. 26. juli 2022
Pris 200 kr. inkl.. træningsudstyr der udleveres første træningsdag
Nye kursusdeltagere kan starte midt i sæsonen, men ring først og giv
besked. Selvom vi på GLA:D kurserne lovede os selv at fortsætte træningen hjemme, viste det sig vanskeligt at overholde. Derfor mødes vi
til selvtræning. og selvom gigten ikke er forsvundet, har vi stort udbytte
af træningen.
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MOTIONSLOKALE
Aktivitetscenteret Nødager 30, Gevninge.
Kontaktperson: Kristian Madsen tlf. 30 56 01 66
mail: ebbaogkristian@mail.dk
Åbningstid:
Kl. 8.30 - 12.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Kl. 8.30 - 15.30 torsdag
Pris pr. gang: kr. 10, - køb 11 gange for kr. 100,Vi har altid kaffe/te på kanden.
Træning er på eget ansvar.
Der er altid en frivillig vejleder til stede.

Seniorfitness

Bøgebakken - træningssalene

Kontaktperson / tilmelding: Jens Høyer Kruse tlf. 40 42 15 81

Seniorfitness er et samarbejdstime mellem DGI, Lejre kommune og
Allerslev Gymnastikforening.
der tilbyder jer der har været gennem et genoptræningsforløb at forsætte
jeres træning i trygge omgivelser.–1time 2 g- om ugen med frivillige
fitnesshjælpere / instruktør.
Mandag til torsdag kl.17.00-18.00
Pris for 2 mnd. 250,00 kr.
Start: Mandag d 2/8 2021 kl. 17,00
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Salg af sko
Ved Dorte´s Sko
Torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 13.00
Torsdag d. 7. april 2022 kl.13.00
Aktivitetscenteret Nødager 30 Gevninge
Kom og se den nye efter - og forårskollektion.
Alle er velkommen

Kontakt: Bente Stoffer tlf. 40 70 85 58

TOPTIMISTERNE
Kontakt: Gitte Knudsen 24 23 23 36 mail: gittegik@gmail.com
eller Kaj Folkenberg 53 77 06 16 mail: folkenberg@live.dk

Afspændningsgymnastik i Nødager 30
Instruktør Birgitte Rørstrøm
Start 13. sept. 2021 kl.9,00
Pris kr. 650,00 inkl.. Kaffe/te
Få ledige pladser.

”Syng dig Glad”
Kontakt: Else Nielsen: tlf. 46 40 24 63/ 29 16 31 94
mail: elsemani@post.tele.dk
Har du lyst til at være med i en lille Sang Cafe’ hvor vi
synger med de stemmer vi har – så mød op.

Tid: kl.10.00-12.00 i fælleshuset Nødager 30. Gevninge.
Start: onsdag d.15. september og vi mødes hver anden onsdag.
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Litteraturgruppe i Lejre (nr. 1)
Kontaktperson:

Vibeke Carlsen tlf. 40 10 12 82
mail: vibeke.carlsen38@gmail.com

Tidspunkt:

3. onsdag i måneden kl. 9.30 til 11.30

Vi mødes hver måned, undtagen juli, og drøfter den læste bog.
Sted:

Lejrevej 15 A

Gruppen starter den nye sæson d. 18. august 2021.

Litteraturgruppe i Lejre (nr. 2)
Kontaktperson:

Else Melgaard

tlf. 29 21 50 19
mail: elsemelgaard@outlook.dk

Tidspunkt:

3. tirsdag i måneden kl. 9.30-11.30

Sted:

Lejrevej 15 A

Start 17. august 2021

Vi mødes hver måned, og vi aftaler, hvilken bog vi vil læse. Næste gang
deler vi meninger og holdninger over en kop kaffe.
Er der ikke ledige pladser, vil en kontaktperson guide dig videre.

Litteraturgruppe Bognæsvej 5, Herslev
Kontaktperson:

Anne Grethe Harlov tlf. 21 95 95 90.
mail: ag@harlou.dk

Tidspunkt:

2. mandag i måneden kl. 13.30 – 15.30.

Start:

13. september 2020

Vi mødes en gang om måneden, finder ud af hvilken bog vi skal læse,
drøfter så næste gang meninger og holdninger om bogen.
Der er ledige pladser.
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Lejrevej 15 A. 4 foredrag om kendte
Line Bisgaard og Louis Hansen fortæller.

Carl Ewald. Mandag den 13.-9. 2021 kl. 14 - 16.

H. C. Andersen. Mandag den 15.-11. 2021 kl. 14-16.
Karen Blixen. Mandag den 17.-1. 2022 kl. 14 – 16.
Hans Kirk Mandag den 14.-3. 2022 kl. 14 – 16.
Alle er velkommen. Vi serverer kaffe/te og kage
Kontakt: Mary Søndergaard tlf. 27 45 49 98 mail: hovedret@gmail.com

Klub Lejrevej 15 A, Allerslev
Kontakt :Mary Søndergaard tlf. 27 45 49 98 mail: hovedret@gmail.com
Onsdage kl. 13.00 – 16.00
Vi serverer kaffe/te og kage, og synger et par sange. Derefter spiller vi
kort, eller er kreative efter eget valg.
Alle er velkommen.

Klub Nødager 30,

Gevninge

Kontakt: aktivitetsmedarbejder: Bente Stoffer
tlf. 40 70 85 58 mail: best@lejre.dk
Torsdage kl. 13.00 – 16.00
Eftermiddagen starter med fælles kaffebord. Derefter er der mulighed for
kortspil, nørklerier eller andre aktiviteter. Måske har du bare har lyst til
at være her, hygge og fortælle gode historier. I løbet af året arrangeres
også udflugter. Kom og hils på, eller ring for yderlig information
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Nørkle-café

i Herslev

Kontakt: Tove Rasmussen tlf. 22 37 62 77
Hver Tirsdag mellem kl. 13.00 til 16.00 mødes alle,
der har lyst til at nørkle, strikke og sy i Herslevs gamle plejehjem Bognæsvej 5, Herslev.
Der bliver snakket, drukket kaffe og samtidig kan man udveksle ideer eller
lade sig inspirere af hinandens færdigheder.
Start: Tirsdag den 7. September 2021

Kortklub i Herslev
Kontakt: Kristian Madsen
tlf. 30 56 01 66
mail: ebbaogkristian@mail.dk
Vi holder til i det gamle plejehjem i Herslev,
Bognæsvej 5.
Vi mødes hver onsdag kl. 14.00 fra den første onsdag i september til den
sidste onsdag i april.

Yoga
Lejrevej 15 A Allerslev
Kontakt: Elise Sørensen, tlf. 44 48 09 99
mail: bes@soerensen.mail.dk
Yoga, afslapning og hyggeligt samvær med andre
pensionister.
Hold 1: Torsdag kl. 12.30 - 14.00
Hold 2: Torsdag kl. 14.30 - 16.00
Holdene starter 16.september 2021
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IT-Café Fælleshuset,
Nødager 30, Gevninge.
Kontakt: Randi Clemmensen tlf. 46 49 22 03
Tirsdage kl. 10.00 - 12.00
Har du brug for hjælp til at bruge din computer eller smartphone, er vi
nogle frivillige, der gerne vil hjælpe dig om tirsdagen.
Vi starter med en kop kaffe, mens vi udveksler erfaringer og snakker
om, hvad vi kan hjælpe med i dag.
Ingen tilmelding, mød bare op.
Har du en bærbar computer, så tag den med.
Start: tirsdag d. 7. september 2021 og slutter omkring påske 2022

IT-Cafe Lejrevej 15 A
Allerslev
Kontakt: Ragnhild Hansen tlf: 46 49 73 06 / 25 77 73 06
mail: ragnhildha@dlgmail.dk
Ønsker du IT-hjælp til at anvende din computer eller smartphone,
så er vi et hold vejledere, der gerne vil prøve at hjælpe dig.
Medbring gerne egen computer.
Pris 10 kr. pr. besøg inkl. kaffe og småkager.
Hver tirsdag kl. 13.00 – 15.30
Start 14. sept. 2021 – 5. april 2022
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Interessegruppe for erfarne slægtsforskere
Lejrevej 15A Allerslev
Kontakt. Kirsten Seidenfaden Høiberg, mobil: 20 54 53 11
mail: kirstenhoiberg@mail.dk
Gruppen, som har kørt i flere år, er for erfarne slægtsforskere. I gruppen er der mulighed for sparring og inspiration fra andre erfarne slægtsforskere, men der er ingen underviser.
Det er en god ide, at tage egen PC med.
Vi mødes 3 timer hver anden onsdag i lige uger.
Pris for 15 gange er kr. 150, - incl. kaffe.
Holdet er begrænset til 12 deltagere.

Tilmelding senest 17.august 2021
Start: onsdag 8.september 2021 kl. 8.30 – 11.30
– slut 6.april 2022.

Lejre Frimærkeklub
Lejrevej 15 A Allerslev
Kontakt: formand Nils Jørgen Bruun, Ahlgade 3C.1.tv. 4300 Holbæk.
Tlf. 46 48 10 01.
Vi er ca. 25 medlemmer og er et mødested for mennesker, der interesserer sig for frimærker, posthistorie, gamle postkort mm. Medlemmerne
mødes hver anden mandag aften i lige uger i vinterhalvåret fra oktober
til marts. Der er hver mødeaften auktion over samlerting, og klubben
arrangerer udflugter til bl. a. samlermesser.
Klubben påtager sig gerne vurdering og formidling af frimærker og
andre samlerting, også for ikke-medlemmer.
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FROKOSTMØDER 2021-2022
GEVNINGE, HERSLEV OG KORNERUP KIRKER
En tur med Tine Poulsen på Caminoen
Fredag d. 10. september kl. 10.30 - 13.00
Tine Poulsen fra Kornerup gik i 2019 den originale Camino Frencés rute

i Nordspanien. Hun viser billeder og fortæller om turen og hvilken betydning, turen har haft for hende.

Nationalpark Skjoldungernes Land,
Fredag d. 8. oktober. Kl. 10.30 - 13.00
Nationalparkchef Anders Bülow fortæller om den særlige natur og kulturhistorie, som nationalparken rummer. Hvordan man arbejder med
udgangspunkt i samarbejde og frivillighed.

”Musik og fortælling”,
Fredag d. 12. november. Kl. 10.30 - 13.00

Camilla Britt Donovan er organist ved Osted og Allerslev kirker, og var
tidligere organist ved Kornerup kirke. Camilla vil fortælle om sit liv
som organist, spille for os og vi skal synge sammen.

Vist findes der fattige i Danmark!
Fredag d. 14. januar. Kl. 10.30 - 13.00
Pastor Jens Aage Bjørkøe, tidligere forstander for Kofoed skole, tager i
sit foredrag udgangspunkt i bevæggrunde for valg af livsbane.
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Togetherness – om Afrikas kaos, kunst og kultur,
fredag d. 11. februar. Kl. 10.30 - 13.00
Birgitte og Christian Balslev-Olesen har boet og arbejdet i Zimbabwe for
Folkekirkens Nødhjælp. De fortæller om deres samarbejde med kunstnere i Zimbabwe, en positiv fortælling om Afrika.
Borrevejle - fra idrætscenter i knap 100 år

til musik- og idrætsefterskole,
fredag d. 11. marts. Kl. 10.30—13.00 Nødager 30 Gevninge
Forstander Anders Ohlsen fortæller om det at blive efterskole i de historiske rammer, som Borrevejle er i manges erindringer her på egnen.
Deltagerbetaling: 40 kr. incl. smørrebrød + 5 kr. for Øl eller vand.
Tilmelding: ag@harlou.dk eller johannes@havemette.dk
eller tlf./sms: 21 95 95 90 til Anne Grete Harlou
Yderlige oplysninger: på kirkernes hjemmesider.
gevninge-kornerup-kirker.dk eller herslevkirke 4000.dk.

LEJRE KROCKET
Kontakt: Kurt Larsen 29 91 43 25 kurtlarsen1943@gmail.com
Tirsdag og fredag på banerne ved Lejre Hallen kl. 09.30 - 12.00
Bare mød op, vi har køller og kugler klar.
Det er go` hjernegymnastik, så det er både

for mænd og koner/kvinder.
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Lejre Pensionistforening
Connie Jensen Bækgårdsvej 8 4320 Lejre. tlf. 29 42 50 45
mail: conjo@mail.dk

Bankospil i Felix med gode gevinster

Søndag d. 19. september 2021 kl. 13.00
Søndag d. 17. oktober 2021 kl. 13.00
Søndag d. 14. november 2021 kl. 13.00
Søndag d. 9. januar 2022 kl. 13.00
Søndag d. 13. februar 2022 kl. 13.00
Søndag d. 13. marts 2022 kl 13.00
Søndag d. 10 april 2022 kl 13.00
Løvfaldstur ud i det blå,
Tirsdag d. 12 oktober 2021 kl 9.00 – 18.00
med Frokost og Kaffe på Kro`er.
Tilmelding til Gudrun tlf. 46 48 10 15
Musik eftermiddag i Kirke Såby Forsamlingshus
Fredag d.12 november 2021 kl. 12.00 - 16.30
Fredag d. 8. april 2022 kl. 12.00 - 16.30
Tilmelding til Gudrun 46 48 10 15
Julestue i Felix Lørdag d. 4 december 2021
kl. 14.00 til ca. 16.30
Tilmelding til Gudrun Tlf. 46 48 10 15
Generalforsamling i Felix
Fredag d. 11 marts 2022 kl. 19.00 – 22.00 med efterfølgende
lille banko, kaffe og brød til.
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Medlemskab af foreningen koster årligt 125,00 kr. pr. person.
Har du – I lyst at blive medlem af Lejre Pensionistforening, kan der
ringes til Connie Jensen
tlf. 29 42 50 45.
Alle kan blive medlem, personer over 60 år har stemmeret.

Bordtennis 60+
Bordtennisafdelingen i Lejre IF tilbyder igen bordtennis for Lejre kommunes seniorer. Det vil være uformel bordtennis en formiddag om ugen
med start medio september.

Der vil være mulighed for instruktion for spillere, som ikke har spillet
før.
Man kan låne bat i starten, så det eneste man skal have til en begyndelse
er et par indendørs sko.
Vi forventer, at det årlige kontingent vil være på 250 kr., som dækker
brug af inventar og måske en kop kaffe bagefter. Der vil først blive opkrævet kontingent, når man har prøvet at spille nogle gange, så man kan
se, om det er noget.

Det er også blevet en træningsform for personer, der lider af Parkinson,
så denne gruppe er også velkommen.
I skivende stund kan jeg ikke oplyse ugedagen, da Allerslev skole først
skal være længere fremme i deres planlægning af skoleåret 21/22.
Interesserede kan tage kontakt til undertegnede i juli – august på
Telefon: 26 23 13 16 eller
E-mail: bentha0312@gmail.com
Bent Hansen
Bordtennisafd. Lejre IF
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LEJRE SENIORKLUB
”Huset”, Lejrevej 15A, Allerslev
Formand Søren Grøn, tlf. 40 37 55 76 mail: groen@youmail.dk
Kasserer Grete Jensen, tlf. 46 40 27 06

mail: gretesjensen@hotmail.com

Vi mødes hver mandag kl. 9.00 - 12.15. Vi er først og fremmest whistspillere, men foretager andre ting. Selvom du ikke har spillet whist før,
hjælper vi gerne med lidt oplæring, så du kan få nogle hyggelige timer
sammen med andre seniorer. Vi holder sædvanligvis et månedligt arrangement - mest mandage eftermiddag- hvor alle er velkommen.
Mandag den 6. september kl. 12.15
Fællesspisning med medbragt mad. Bankospil. Tilmelding.

Mandag den 4. oktober, kl. 12.15
Fællesspisning. Sild og forloren skildpadde.
Tilmelding.
Mandag den 1. november, kl. 12.15
Fællesspisning. Brunkål. Tilmelding.
Mandag den 6. december, kl. 12.15
Julefrokost med sang og hyggeligt julesamvær Tilmelding.
Mandag den 13. december, kl. 12.15
Fællesspisning med medbragt mad. Gløgg og æbleskiver. Tilmelding.
Mandag den 3. januar, kl. 12.15
Fællesspisning med medbragt mad - kaffe og kage. Bankospil.
Tilmelding.
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Mandag den 7. februar kl. 12.15
Gule ærter med flæsk og pølse - kaffe og kage.
Tilmelding.
Mandag den 7. marts kl. 12.15
Sild og biksemad - kaffe og kage.
Tilmelding.
Mandag den 4. april kl. 12.15
Årsmøde. Valg af tillidsposter til bestyrelsen.
Klubben serverer smørrebrød – kaffe og kage.
Tilmelding.
Mandag den 2. maj kl. 12.15
Pølser og kartoffelsalat – kaffe og kage.
Tilmelding.
Mandag den 13. juni kl. 12.15
Høns i asparges – kaffe og kage.
Tilmelding.
Ændringer i de nævnte menuer kan forekomme.
Mandag den 4. juli.
Almindelig klubdag, ingen ekstra arrangementer.
Tirsdag d. 2. august eller tirsdag den 9. august
Sommerudflugt - se opslagstavlen i klubben.
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Lokalbestyrelsen for Lejreområdet
Formand: Lis Jørgensen, 46 40 12 15. E-mail: lijrge@gmail.com
FASTE AKTIVITETER
FREDAGSCAFÈ - Strik, sy, hækle m.m.
Kontakt: Inge Christensen, 46 48 09 02 – 40 30 90 72.
Lige uger kl. 9:30 - 12:00. Lejrevej 15A, 4320 Lejre.
Ulige uger kl. 9.30 - 12:00. Alfarvejen 13, 4320 Lejre (Osted Kulturhus).
Pris kr. 10.- 15.- pr. gang.

LITTERATURKREDS
Kontakt: Birgit Albrechtsen, 24 78 47 24
1. mandag i måneden kl. 14 - 16.
Beboerhuset, Gevninge Bygade 17, Gevninge.
Pris kr. 50.- for hele sæsonen.
WHIST
Kontakt: Bent Ejler Pedersen, 20 73 10 72
Mandage kl. 14 - 16.
Fælleshuset, Nødager 30, Gevninge.
Pris kr. 150.- for hele sæsonen.
STOLEMOTION
Kontakt: Susanne og Steen B. Nielsen, 21 68 68 53.
Fredage kl. 09.30 - 11.00. Beboerhuset, Gevninge Bygade 17, Gevninge.
Pris kr. 150.- for hele sæsonen.
ØVRIGE ARRANGEMENTER
Onsdag 11. august 2021 kl. 14 - 16 – ”SPIS DINE MURSTEN!”
Gevninge Forsamlingshus, Gevninge Bygade 1, Gevninge. Danske Bank orienterer om
lånemuligheder for ældre. Mange oplever, det er svært at optage lån, når man bliver ældre.
Men der er muligheder…
Pris kr. 50.- (kontant v. indgangen – gerne MobilePay) incl. kaffe og kage.
Alle er velkomne – også ikke-medlemmer.
Tilmelding: Lis Jørgensen, 46 40 12 15 senest 6. august 2021.
Torsdag 9. september 2021 – KØR-SELV-TUR
Svanholm Gods. Rundvisning og spisning.
Pris kr. 250,-. Drikkevarer for egen regning. Opkrævning fremsendes.
Alle er velkomne – også ikke-medlemmer.
Tilmelding: Kirsten Vestergaard, 46 48 11 07 – 21 21 08 37 senest 9. august 2021.
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Mandag 4. oktober 2021 – INFLUENZA-VACCINATION
Gevninge Forsamlingshus, Gevninge Bygade 1, Gevninge. Kl. 09-12 og
14-16. Efter vaccinationen kaffe og kage.
Tilmelding: Lis Jørgensen 46 40 12 15 senest 28. sept. 2021
Tirsdag 2. november 2021 kl. 18 - BANKOSPIL
Gevninge Forsamlingshus, Gevninge Bygade 1, Gevninge.
Kun for medlemmer
Pris: kr. 150.- (kontant v. indgangen - gerne MobilePay) incl. 3 spilleplader, 2 stk. smørrebrød og 1 stk. med ost. Øl/vand/vin kan købes.
Tilmelding: Kirsten Vestergaard, 46 48 11 07 – 21 21 08 37 ell.
Lis Jørgensen, 46 40 12 15 senest 19. oktober 2021.
Tirsdag 30. november kl. 14-16 - JULEKONCERT
Gevninge Kirke. Messingkvartetten RHOAR kommer og underholder.
Pris kr. 50.- (kontant v. indgangen – gerne MobilePay) incl. kaffe og
kage.
Alle er velkomne – også ikke-medlemmer.
Tilmelding Kirsten Vestergaard,
46 48 11 07 – 21 21 08 37 senest 20. november 2021.
Tirsdag 8. februar 2022 kl. 17-19:30 - MUSIKEFTERMIDDAG
Beboerhuset, Gevninge Bygade 17, Gevninge. Medbring gerne vinyl
eller CD’er med en god historie.
Pris kr. 100.- (kontant v. indgangen – gerne MobilePay) incl. tapas
og 1 glas rødvin.
Alle er velkomne – også ikke-medlemmer.
Tilmelding Steen B. Nielsen, 40 92 08 21 senest 1. februar 2022.
Onsdag 2 marts 2022 kl. 18 – ÅRSMØDE
Gevninge Forsamlingshus, Gevninge Bygade 1, Gevninge. Dagsorden
iflg. vedtægterne. Kun for medlemmer Medlemskort vises på forlangende.. Efter mødet serveres 2 stk. smørrebrød, 1 stk. m. ost samt 1 øl/
vand. Begrænset antal pladser til spisning (først til mølle).
Tilmelding Lis Jørgensen, 46 40 12 15 senest 23. februar 2022.
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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

Det sker i Bramsnæs-området
Havedage på Østergaard 2021/22
Kom og vær med – ALLE er velkomne.
Det er rigtig hyggeligt. Mød op kl. 9 til morgenkaffe med brød.
Vi ordner vores fællesområde på Østergaard.
Efter 2-3 timers arbejde slutter vi af med lidt mad.
Havedage 2021 : 12 -8 16-9 14-10 18-11
Havedage 2022: 20-1 24-2 17-3 21-4 19-5
Vi glæder os til at se dig.
Tildmelding på tlf. 46 40 01 84.

Centerrådet
Centerrådet vil løbende komme med opslag om arrangementer der vil finde
sted i løbet af året som vi ikke har haft mulighed for at sætte i
årsprogrammet.
Se på opslagstavler, hjemmesiden www.aktivitetscentre.dk
eller på Facebook: ”Aktivitetscentre i Lejre”
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Østergaard, lidt om Huset
Østergaard Aktivitetscenter er et ”fritidshjem for voksne” med 1100 m2 til
aktivitetsbrug. I vinterperioden mødes ca. 1.250 ældre, mens lidt færre
benytter faciliteterne i sommerperioden.
Husets åbningstider er:
Mandag til torsdag kl. 8.00 til 16.00.
Fredag kl. 8.00 til 13.00.
Enkelte aktiviteter kan fortsætte efter
kl. 16.00. Aftales med Centerråd og leder.
Brugerne er aktive efterlønsmodtagere og alle pensionister, som dyrker
forskellige aktiviteter og socialt samvær.
Inden for husets rammer er etableret et stort antal hold med hver sit
interesseområde indenfor hobbybetonede aktiviteter, håndarbejde og
fritidsinteresser.
Årligt arrangeres mange festlige sammenkomster, hvor alle er velkomne.
Der har gennem årene stort set været fuldt hus ved alle planlagte
aktiviteter. Der er ca. 55 faste grupper om ugen, plus nogle enkeltstående
arrangementer, hvoraf nogle aktiviteter foregår ude i naturen og i de mindre
landsbyer.
Der er taget højde for gangbesværede og kørestolsbrugere i og uden for huset. Der organiseres - med frivillig hjælp - tilbud om transport til og fra
centret.
Beslutninger omkring den daglige drift tilrettelægges af lederen af
aktivitetscentrene.
Centerrådet træffer beslutninger om hvilke aktiviteter der foregår på
Østergaard.
Overordnede fælles retningslinier og aktiviteter på tværs tages op i
koordinationsudvalget.
Læs om Østergaards historie på:

www.aktivitetscentre.dk
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80 års grupperne
Kontakt: Birgitte Jensen, tlf. 29 32 94 43, mail: birj@lejre.dk
Disse grupper er for ældre over 80 år, der har lyst til at hygge sig med
jævnaldrende en eftermiddag om måneden.
Det er altid en onsdag og som regel til eftermiddagskaffe forskellige
steder i oplandet.
Man kan medbringe rollator, men skal selv kunne komme op i busserne.
Kom ud af busken og op i bussen! - samvær med andre er vigtigt.

Indkøbsture
Kontakt: Birgitte Jensen tlf. 29 32 94 43, mail: birj@lejre.dk
Dette er et enestående tilbud om at få handlet, sammen med andre der også
hygger sig gevaldigt på turen, der foregår i Østergaards busser. Du bliver
hentet hjemme og I bestemmer sammen med chaufføren, hvor turen skal gå
hen.
Det foregår hver anden fredag formiddag
og er til Østergaards gældende takster.

Stolegymnastik og hyggeligt samvær
Kontakt: Birgitte Jensen 29 32 94 43, mail: birj@lejre.dk
På dette hold, der foregår torsdag formiddag, starter vi
med stolegymnastik. Alle kan være med, uanset hvordan
man har det. Derefter får vi brød og kaffe og får talt med
hinanden, og det er næsten det vigtigste!
Nogen gange spiller vi kort, banko, eller kører en lille tur om sommeren.
Kom ud af busken og tilmeld dig, du bliver hentet af vores flinke
chauffører i Østergaards minibusser.
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Dyrk motion på Østergaard
Benyt MOTIONSRUMMET !
Motionsrummet er åbent for efterlønsmodtagere og
pensionister mandag til torsdag fra kl. 08.00 til kl. 15.00
og fredag fra kl. 08.00 til kl. 12.00. Dette tilbud er GRATIS !
Men ønsker man adgang til motionsrummet ud over disse tider, opfordres
man til at melde sig ind i Bramsnæs Motionsklub. (oplysning i motionsrummet).
Der er vejledning/instruktion (også gratis) som følger:
Tirsdage fra kl. 13.00 til kl. 14.30 vejl./instr. Thorbjørn Sode
Onsdage fra kl. 10.30 til kl. 12.00 vejl./instr. Poul Larsen
Torsdage fra kl. 10.30 til kl. 12.00 vejl./instr. Thorbjørn Sode
Vejledning/instruktion begynder tirsdag den 5. oktober og fortsætter indtil
påske 2022.
Evt. ændringer i disse tider vil fremgå af opslag på tavlen ved køkkenet og
i motionsrummet.
Kontakt: Thorbjørn Sode, tlf. 40 41 33 77 mail: sode1946@gmail.com
Poul Larsen,
tlf. 20 83 28 61 mail: shermacher@gmail.com
Thorbjørn kan kontaktes for evt. individuel vejledning på telefon eller mail.

Vil du med i skoven,
gå en dejlig tur og samle
pyntegrønt til eget brug
Lørdag d. 13. november 2021, kl. 10. Vi mødes på
P- pladsen efter Munkholmbroen (Eriksholmskoven)
Der er ingen tilmelding: BARE MØD OP. Efter gåturen samles vi på
parkeringspladsen, hvor der kan købes øl og vand samt varme pølser med
brød. Tag bare børn og børnebørn med, og også gerne hunden, bare den er
i snor. Det plejer at være så hyggeligt.
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Garnbutikken Østergaard
Kontakt: Mary Larsen på tlf. 46 40 58 84
I garnbutikken kan du købe mange slags garn til rimelige priser.
Åbningstider:
Tirsdag: kl. 12.30 – 16.00
Onsdag: kl. 12.30 – 16.00

Hygge for Damer på Østergaard
Vejleder: Mary Larsen på tlf. 46 40 58 84
Hver onsdag eftermiddag, hele året kl. 13.00 - 16.00.
Vi får en god snak om løst og fast,
har lidt håndarbejde med. Du har måske en
anden hobby, du har lyst at dele med andre.
Det er godt med nye ideer.
Alle er velkommen

Flittige Hænder på Østergaard
Vejleder: Henny Jensen tlf. 60 15 39 26, mail: victorfreja11@gmail.com
Da det er længe siden vi har set hinanden,
synes jeg vi skal mødes den 3. august 2021 kl. 12.30
på Østergaard til lidt hygge med kaffe/te og lidt snak.

Knipling på Østergaard
Vejleder: Kirsten Andreasen tlf. 25 83 33 91
Katja Andreasen
Første gang tirsdag den 3. august 2021
kl. 12.30 - 16.00.
For øvede og nybegyndere.
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Porcelænsmaling/håndarbejde
på Østergaard
hver tirsdag, første gang
den 14. september 2021, kl. 9.30

Maling og tegning med akryl maling
på Østergaard
Kontakt: Kirsten på tlf. 46 40 55 30,
mail: kirsten@pelby.dk
Torsdag kl. 9.30-12.00. Start d. 23. september 2021.
Vi er en gruppe, der maler sammen og
det hygger vi os meget med.
Har du lyst til at prøve kræfter med dette, så mød op.

Pileflet på Østergaard
Kontakt: Gitte tlf. 60 49 03 24, Mail: kbslyngborg@gmail. com
Annette tlf. 23 30 44 92, Mail: a.valloe@gmail.com.
Lørdag d. 9. okt 2021 og lørdag d. 5.marts 2022, begge dage fra 9-16.
Flet din egen kurv eller en god bakke.
Pris: 250,- pr. gang der dækker pilen.
Seneste tilmelding er: d. 27. september 2021
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Astronomi og Rumfart
Kursus/Workshop
Tilmelding til Finn, tlf. 23 93 44 52, eller mail: fohbr@pc.dk
Vi bliver opdateret på de nyeste aktuelle begivenheder, og vi kigger på
mange forskellige emner i vort store forunderlige Univers.
Alle er velkomne, nye som ”gamle”. Der kræves ingen forhåndsviden.
Vi mødes i den store sal (1. sal) på Østergaard.
2. onsdag i hver måned, kl. 17.00 - 19.00, fra 8. september til maj.

Smykkehold
Kontakt: Flemming Arnmark på tlf. 25 30 24 01
Hver tirsdag fra kl. 9.00 -11.30 er vi 11 pensionister,
som hygger os i garagen. Det er en kreativ social gruppe,
der inspirerer hinanden i, at fremstille smykker i forskellige materialer.
Desværre er holdet overtegnet, så pt. er der ikke plads til flere.
Vi starter op første tirsdag i september, men skulle Coronaen fortsat kræve
det, udskydes opstarten til første tirsdag i oktober osv.

Madlavning på Østergaard
Tirsdag for Finere mænd
Start: den 7. september 2021, kl. 11.00
Tirsdage i lige uger.

Underviser:
Finn tlf. 23 47 13 98

Onsdag for mænd
Start: den 8. september 2021, kl. 10.00
Hver onsdag

Underviser:
Mogens Lindhardsen
tlf. 23 31 66 29

Fredag for mænd
Vi hjælper hinanden
Start: den 10. september 2021, kl. 10.00 Tilmelding: Asger Olsen
Slutter: 29. april 2022
tlf. 23 40 46 78
Tilmelding nødvendig.
mail: asgerolsen45@gmail.com
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Østergaards Fiskeklub
Kontaktperson: Asger Olsen tlf. 23 40 46 78,
mail: asgerolsen45@gmail.com
Turleder/kasserer: Bent Olsen tlf.: 30 69 54 07,
mail: topdus1505@gmail.com
Er din hobby Lystfiskeri og holder du af naturen.
Vi mødes de fleste gange den 2. tirsdag i måneden i Børnehuset
bag ved Gershøj Kro, hvor vi afholder fiskemøder og planlægger fisketure.
Pris pr. gang kr. 20,- der går til præmier, sildemester, klubmester, m.m.
Første møde: 10. august 2021 kl. 10.00. Slutter: 10. maj 2022.

Globetrotten
Vejleder: Henny Jensen, tlf. 60 15 39 26,
mail: victorfreja11@gmail.com
Da det er længe siden, vi har set hinanden, synes jeg vi skal mødes den 2.
august 2021 kl. 9.30 på Østergaard til planlægning af vore ture i efteråret.

Stokrosen
Kontakt: Lise Olsen, tlf. 29 24 18 06, mail: lise.o@live.dk
Stokrosen er en forening for kvindelige pensionister. Skal være bosiddende
i Lejre Kommune. Vi mødes på Østergaard Aktivitetscenter hver anden
mandag (i lige uger) fra kl. 9.30 til ca. 11.45. Vi laver håndarbejde,
hyggesnakker og har ture ud i det blå, alt efter hvad vi finder på!
Første møde efter sommerferien er mandag den 6. september 2021.
Vi slutter 30. maj 2022.
65

IT undervisning på Østergaard
IT-hjælp
Kontakt: Mogens Neumann, mobil: 6179 08 11,
mail: mogens.neumann@gmail.com
Har du noget du gerne vil have IT-hjælp til, så sidder jeg klar hver torsdag
kl. 10-12 i EDB lokalet 1. sal på Østergaard.
Hjælp med PC problemer.
Hjælp til brug af din Smartphone/tablet, herunder MobilePay.
Hjælp hvis du er kørt fast i en problemstilling, så løser vi det.

IT hold 5:
Tilmelding til hold 5 og 7 til:
Jytte Kristoffersen: tlf. 22 32 34 30 eller mail: jfkveo@gmail.com
Vi arbejder med de udfordringer kursisterne har med deres udstyr. Fx
opsætning af startside på internettet, indlæsning af nye programmer,
opdateringer på computeren, valg af antivirusprogram, flytte billeder fra telefon/
tablet/kamera til PC. Viser mulighed for at finde løsninger ved hjælp af Google
og YouTube. Derudover laver vi øvelser med mappestrukturer og skriveøvelser
i Word. Opstart tirs. den 21. sept. 2021.

IT hold 7:
Samme program som hold 5, men i et langsommere tempo og enklere
øvelser. Også hjælp til programmer, hvor der anvendes Nem ID.
På begge hold medbringer de fleste kursister egne bærbare computere.

Bramsnæs

Godt klædt på til MitID og Digital Post.
Fra 16. august bliver det nuværende NemID med nøglekortet løbende
udfaset. Æ.S. hjælper ældre med at komme på, og lære at bruge ”MitID”.
Fra 1. august er der et 2 timers Kursus/Introduktion på Østergaard, EDB-lokalet,
onsdage og fredage kl. 10-12 og 13-15. Det er gratis at deltage.
Tilmelding for alle - ”først til mølle” Kurt Wennich Hansen, tlf. 40 11 03 79/mail: kwh@adr.dk
Medio oktober forventes lignende kursus i ”Næste generation Digital Post”
oprettet.
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Slægtsforskning/studiekreds
Kontakt: Bodil Stubkjær: tlf. 30 59 27 45
eller Inger Lassen.
Vi mødes hver onsdag hvor vi, ved fælles hjælp,
forsøger at finde vores aner ved at søge på nettet.
Der er pt. Ikke ledige pladser i gruppen.

Salsa på Østergaard
Kontakt for at høre nærmere:
Rie Jepsen, tlf. 23 74 60 48,
mail: riejeps@gmail.com
Har du lyst til at danse til latinamerikansk musik?
Så kom og dans med os!
Salsa er en social pardans, som stammer fra Cuba.
Man behøver ikke at melde sig i par.

Slank igen- for kvinder
Kontakt: Erna Aagesen, tlf. 30 22 65 13,
mail: evaagesen@.dk
Få styr på vægten tirsdage fra kl. 9.30 -12.00
Vi mødes hver tirsdag kl. 9.30 i motionsrummet på Østergaard. Efter endt
træning samles vi til vejning, udveksling af erfaringer og en kop kaffe.

Meld dig gerne ind i Østergaards Bruger og Støtteforening
- både du og Østergaard Aktivitetscenter får glæde af det
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SJOV SENIOR MOTION
se også under Fælles Aktiviteter og www.sjovseniormotion.dk

Badminton: Bramsnæsvighallen og Kirke-Hyllingehallen
Bramsnæsvighallen:

tirsdag
kl. 15.00 - 16.00
torsdag
kl. 15.00 - 16.30
fredag
kl. 15.00 - 17.00
Kirke-Hyllingehallen: onsdag
kl. 10.00 - 12.00
Tiderne kan blive ændret i forbindelse med skolernes skemalægning.
Kontakt: Claus Hagerup, tlf. 25 30 06 16, mail: claushagerup@gmail.com
Sæsonstart: uge 31/2021.
Alle er meget velkomne uanset spilleniveau!

Bordtennis: Bramsnæsvighallen
Tirsdag
Fredag
Kontakt:

kl. 15.00 - 17.00
kl. 15.00 - 17.00
Harry Carstensen, tlf. 29 64 94 80,
mail: harrycarstensen@hotmail.com
Sæsonstart: august 2021.

Gymnastik: Østergaard Aktivitetscenter
4 hold:

mandag kl. 9.15 - 10.15 - instruktør: Inge Merete Sørensen
tirsdag kl. 9.00 - 10.15 - instruktør: Kirsten Dam
torsdag kl. 9.00 - 10.00 - instruktør: Thorbjørn Sode
torsdag kl. 10.30 - 11.30 - instruktør: Thorbjørn Sode

Kontakt:

Ellen Skjoldager Andersen, tlf. 46 40 42 86,
mail: ellen.skjoldager@privat.dk
gymnastikoestergaard@gmail.com
Sæsonstart: uge 37/2021.
Kontingent: kr. 400, som skal betales inden 1/10 2021.
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SJOV SENIOR MOTION
se også under Fælles Aktiviteter og
www.sjovseniormotion.dk

Line dance for øvede: Østergaard Aktivitetscenter
Onsdag
Kontakt:

kl. 15.00 - 16.30
Jonna Pedersen, tlf. 20 48 50 26,
mail: jonnaogwilly@hotmail.com
Sæsonstart: onsdag den 8. september 2021.

Cykelture i Bramsnæs
Torsdage:
Kontakt:

Sæson:

kl. 9.30 fra kirkepladsen, Kirke-Hyllinge.
Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op!
Ulrik Hansen, tlf. 40 30 47 05,
mail: alice_ulrik@hotmail.com
Lisbet Petersen, tlf. 60 21 30 10
Fra april/maj til efterårsferien uge 42.

Alle kan være med. Vi arrangerer turene på 20 – 30 km i fællesskab efter
vejr og kondition, og vi cykler på alle slags cykler. Medbring kaffe eller te
til pausen undervejs. Vi har tid til det sociale samvær!
Er du ikke medlem af en af foreningens afdelinger, kan du blive personlig
medlem af SJOV SENIOR MOTION og være forsikringsdækket.
Ikke-medlemmer er også velkomne.
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Formiddagstennis i Kirke Hyllinge
Som formiddagsmedlem kan du/I reservere og spille på banerne i
Kirke Hyllinge mandag til fredag indtil kl. 15. Derudover kan du
deltage i alle klubbens arrangementer f.eks. aftener eller weekender.
Evt. ønske om instruktion sker ved henvendelse til Thorbjørn Sode,
tlf. 40 41 33 77 eller mail: sode1946@gmail.com, for aftale om tidspunkt
der passer dig. Instruktionen er GRATIS!
Se i øvrigt hjemmesiden: www.khiftennis.dk

Bramsnæs pensionist og efterlønsforening
Generalforsamling på Østergaard Aktivitetscenter
tirsdag 21.

2021 kl.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før til:
Formand: Lilly Nielsen,
tlf. 29 90 09 53
Kasserer: Bente Andreasen, tlf. 22 12 00 27

Bankospil
Vi afholder bankospil hver tirsdag kl.12.50 på Østergaard
(dørene åbnes kl. 12.00)
Opstart igen efter sommerferie: den 10. august 2021.
Sidste bankodag:
den 30. november 2021.
Starter igen efter juleferie:
den 4. januar 2022.
Vi spiller frem til:
den 26. april 2022.
Forbehold grundet Corona!

Julefrokost
Vi indbyder vores medlemmer til julefrokost på Gerlev Kro
den 7. december 2021, der kommer nærmere information herom.
Der kommer opslag angående forårstur i 2022 senere.
Forbehold grundet Corona!
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Zumba®Gold på Østergaard
Kontakt og tilmelding: Heidi Jørgensen, mail: h.joergensen.52@gmail.com
Eller Annette Valentin 21 22 75 83, Instruktør Malene Engelness Nexø
Torsdag kl. 12.00 -13.00. Start 2. september 2021.
Zumba®Gold foregår i moderat tempo
og er skånsomt for kroppens led.
ALLE kan deltage, både mænd og kvinder.
Glæder mig til at danse med jer til god og glad musik.

Yoga på Østergaard.
Kontakt: Inge Kristoffersen, tlf. 30 95 79 07,
mail: ingekogleifh@gmail.com
Hold I: Onsdag kl. 09.00 - 10 .15 instruktør Inge Nielsen
Hold II: Onsdag kl. 10.30 - 11.45 instruktør Anne-Mette Ussing Andersen
Hold III: Fredag kl. 09.30 - 10.45 instruktør Inge Nielsen
Start for alle hold i uge 35 dvs. 1. eller 3. sept. 2021. Slut uge 14, 2022.
Kontingent inkl. brugerbetaling : 300 kr. for hele perioden.
Betaling 1. mødedag (senest udgangen af sept.) kontant eller via netbank:
reg.nr.2403 kontonr.:0744343984. Der er pt. ventelister.
Generalforsamling afholdes 6.oktober 2021 kl.10.

Dart-Pilespil på Østergaard
Kontakt: Inga Eliasen. tlf. 46 40 01 22
eller mail: ingaeliasen@mail.dk
Vi mødes hver tirsdag kl. 9.30-11.30 og spiller dette underholdende spil.
Opstart 7. september. Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op og nyd
spillet og det hyggelige, sociale samvær. Der kan lånes pile på stedet.
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Billard på Østergaard
Kontakt: Jan Larsen, tlf. 40 51 64 13, mail: jan.e-larsen@fasttvnet.dk
Nye spillere og spillere, der ikke har skrevet sig op til den kommende sæson, kan tilmelde sig på Østergaard, 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. 300,00.

Petanque på Østergaard
Kontakt: Lis Dagil, tlf. 27 52 85 71, mail: lisdagil@gmail.com
Mandage 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 får motion på en hyggelig og afslappet måde. Der er 3 baner, og
vi trækker lod om holdopstilling. Alle er velkomne, håber vi ses, der er
ingen mødepligt. Opstart og generalforsamling mandag d. 25. april 2022 og
slutdatoen mandag d. 5. September 2022.

Kirke Sonnerup Petanque
Kontakt: Jette Eggers tlf. 24 93 42 31, Mail: jetteel@gmail.com
Adresse: Skolevang 2 - 4 (ved boldbanen bag den gl. skole)
Vi spiller tirsdage kl. 18 - 21 om sommeren og kl. 10 -12 om vinteren
og alle søndage kl. 10 - 13.
Alle er velkommen til prøvespil - lidt motion - frisk luft og masser af
socialt samvær. Vi udlåner gerne kugler.
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Bridge på Østergaard
Kontakt: Carsten Edelved tlf. 28 26 19 46,
mail: dybmosegaard@gmail.com
Hvis du har kendskab til bridge og lyst til at spille kort i hyggelige
omgivelser om fredagen fra kl. 9.00 til 13.00 er du meget velkommen.
Bridge er underholdende og godt for hjernen!
Opstart af bridge: Fredag den 6. august 2021 kl. 9.00

Whist i stuerne på Østergaard
Kontakt: Benny Hammerbak, tlf. 21 41 79 63, mail: bhhnn@mail.tele.dk
Velkommen til en ny sæson med hyggeligt samvær.
Første gang: Mandag den 23. august 2021, kl. 12.00.
Hvis du er interesseret, så kontakt Benny.

Kortklub i Sæby/Gershøj
Kirsten Pedersen, tlf. 46 40 47 32 mail: kirsten.pedersen8@gmail.com
Svend Karlsen, Sæby tlf. 46 40 46 60 mail: svendkarlsen@outlook.dk
Alle Pensionister er velkommen i Bylaugshuset bag ved Gershøj Kro.
Mandage fra kl. 10 til kl. 12. Start 30. august 2021, slut maj 2022.
Vi starter med hyggeligt samvær med kaffe og kage (pris 20 kr.), derefter
spiller vi kort, 500 og whist. Øl og vand kan købes, overskud går til jule/
påskefrokost og sommerudflugten. Vi er p.t. 15-20 pers. Ingen mødepligt.
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"Mormor-mad" på Østergaard
Efter sommerferien kan I, igen, komme til dejlig
spisning af MORMOR mad. Det foregår hver anden
tirsdag i ulige uger, fra kl.16-18. Her kan I købe en
god og velsmagende hverdagsret til en billig penge.
Der er også mulighed for at bestille og tage med hjem.
Der er tilmelding til dette på telefon 46 40 01 84.
Hold øje med opslagene i huset.

Gule ærter på Østergaard
Fredag den 22. oktober 2021 kl. 12,30.
Dørene åbnes kl. 12.00.
KOM OG FÅ VARMEN for 150 kroner.
Der serveres hjemmelavede gule ærter med det hele.
Vi spiller pakke spil og hygger os i det gode selskab.
Bindende tilmelding på tlf. 46 40 01 84 senest mandag d. 18. oktober.

Nytårsfrokost på Østergaard
Fredag den 14. januar 2022 kl. 12.30. Dørene åbnes kl. 12. Pris 150 kroner.
Centerrådet er igen vært ved en spændende
frokost med nye smagsoplevelser.
Vi ønsker hinanden godt nytår og bliver
underholdt på bedste vis af ????
Der er mulighed for at danse og synge med.
Sidste frist for tilmelding: fredag den 7. januar 2022.
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Stort loppemarked/ høstfest på Østergaard
Lørdag d. 25. september 2021 fra kl. 10 - 15.
Som noget helt nyt vil Centerrådet sammen med
andre frivillige afholde en høstfest med tilhørende
loppemarked. Vi satser på det gode sensommervejr
og håber på, at det meste kan foregå udendørs. Der
sælges hjemmelavede specialiteter og der kan købes dejlig mad og drikke.

Mode Show
Mandag d. 4. oktober 2021, kl. 14 - 16 på Østergaard.
Anni D. fra Holbæk kommer og viser de sidste
nyheder fra efterårets spændende tøjkollektioner.
Der serveres sandwish og et glas vin/øl/sodavand.
Af hensyn til servering er tilmelding nødvendig på
telefon: 46 40 01 84 senest 1. Oktober. Pris 50 kroner.

Julebanko på Østergaard
Tirsdag d. 7. december 2021.
Kl. 13 slår centerrådet dørene op til det store julebanko.
Dørene åbner kl. 12.
Der er flotte gevinster på både række og på hele pladen samt sidegevinster
på hele pladen.
Der serveres kaffe/te med kage i pausen.
Øl og vand kan købes i Rottehullet.
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Lokalafdeling Bramsnæs
Formand: Jytte Mosebo, tlf. mobil 40 98 47 49
Mail: olrak@mail.dk

Faste aktiviteter
Bowling:
Torsdage 10-11. Sted: Mega Bowl, Mellemvang 5, Holbæk.
Kontakt Knud Thomsen, tlf. 24 43 81 95. Pris pr. gang kr. 60,00
Ledige baner.

Gå sammen.
Hvorfor gå tur alene, når man kan gå tur sammen med andre ældre.
Mødested: Bramsnæsvighallen hver mandag kl. 10.00.
Yderligere oplysninger: Lillian Demescko, tlf. 20 14 47 77.
Fransk undervisning. Sted: Østergaard Aktivitetscenter, Dartlokalet.
Torsdage kl. 9.00 – 10.15 begyndere, kl. 10.30 – 11.45 fortsættere (Eliteholdet)
Start 16. sept. Pris kr. 30,- pr. gang.
Tilmelding tlf. 40 26 84 96 mail: maosixia@gmail.com
Tysk undervisning. Sted: Østergaard Aktivitetscenter, Dartlokalet
Mandage kl. 9.30 – 11.00 Start 13 sept. Pris kr. 30,- pr. gang.
Tilmelding tlf. 40 26 84 96, mail: maosixia@gmail.com
Engelsk undervisning. Let øvede/samtale
Mandage kl. 10 - 11.30 Sted Østergaard Aktivitetscenter, Stuerne.
Pris kr. 30,- pr. gang
Underviser: Elisabeth Wolle tlf. 40 13 11 66, mail: aenewo@yahoo.com
PC-Hjælp i hjemmet.
Mandag – torsdag kl. 9-17
Har du, i begrænset omfang, brug for pc-hjælp hjemme, kan vi muligvis
hjælpe. (ikke reparation af hardware og ny-installation)
Kurt Wennich Hansen, tlf. 40 11 03 79

Øvrige arrangementer
4-dages bustur 15.-18. august 2021 til Region Nordjyllands sydlige del.
Vi bor på Løgstør Parkhotel.
Pris: kr. 3.895,- - tillæg enkelt værelse kr. 600.
Yderligere oplysninger: Jytte Mosebo tlf. 40 98 47 49, mail: olrak@mail.dk

76

Café-eftermiddage, torsdage kl. 14 på Østergaard Aktivitetscenter, Stuerne.
Fællessang og diverse indslag.
Tors. d. 14/10 foredrag v. Lars Lindholm : Danmark i 1950’erne, mellem krig og velfærd.
18/11, Gløgg og æbleskiver, vi synger julesange.
20/1, 17/2 og 17/3: Fællessang og let underholdning.
Pris kr. 30,- max. 30 pers. – Tilmelding Anny Romanow, tlf. 22 79 07 32
” Først til mølle princippet ”
Vaccination okt./nov. 2021
Sted: Østergaard Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge.
Danske Lægers Vaccinations Service afventes. Når oplysninger fra Danske Lægers
Vaccinations Service foreligger, meddeles dato i Ældre Sagens blad ”Det Sker”,
på www.aeldresagen.dk/bramsnaes, opslag på Østergaard.
For information ring: 46 40 47 48 – mobil 40 98 47 49.
Kør selv arrangement
80’er-syng-dansk-aften” med THE FORMÆND, på Sejergaardsskolen,
Sejergaardsvej 2, 4340 Tølløse.
Torsdag 4/11 2021 kl. 19.00 – pris pr. billet kr. 80,-.
Billetter efter ”først til mølle princippet”.
Henvendelse: Jytte Mosebo, 40 98 47 49
Vi spiser Mortens And sammen i Karleby Forsamlingshus
Onsdag 10. november 2021, kl. 12.30: Menu: Andesteg m. tilbehør, dessert, kaffe og kage
Pris. Kr. 250,- inkl. 1 øl/vand/1 gl. vin. Underholdning ved kaffen.
Tilmelding: Kirsten Rosenberg, tlf. 21 40 30 40.
Betaling: MobilePay: 57 51 45 eller ved indgangen.
Nytårskur på Østergaard
Fredag d.7. januar 2022 kl. 16.50. Vi ønsker hinanden Godt Nytår med ”boblevin” og
Kransekage og håber, at ”Dronningen ” atter underholder med Nytårstale.
Gratis. Alle er velkomne.
Årsmøde 2022
Søndag d. 6. marts 2022 kl. 12.00
Sted: Østergaard Aktivitetscenter. Kun for medlemmer. Husk medlemskort.
Dagsorden iht. vedtægter. Efter årsmødet er Lokalbestyrelsen vært ved et lettere
traktement. Ingen tilmelding.
Forår/sommer 2022
Arrangementer/aktiviteter og ture oplyses i ”Det Sker”, ved opslag på Østergaard ,
samt på hjemmesiden
www.aeldresagen.dk/bramsnaes, hvor du også kan tilmelde dig vore nyhedsbreve,
som udkommer i løbet af sæsonen.
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Østergaard Bruger og Støtteforening
Musikaften, Tema: Syng Dansk Aften
Fredag den 29. oktober 2021 kl. 17.30 - ca. 22.30 på Østergaard.
Dørene åbnes kl. 17.00.
Underholdningen bliver, som sædvanlig, leveret af
MusikMaskinen v/Jan Torgersen. Sangene bliver
serveret med gode historier og små anekdoter i Jans
helt egen stil. Inden musikken
går i gang, hygger vi os med
en rigtig lækker buffet.
Øl, vin, vand og kaffe kan købes hele aftenen i ”Rottehullet”.
Prisen for dette herlige arrangement er: 275,00 kr. som betales ved
indgangen. Du får musik, sang, stemning og en lækker buffet.
Bindende tilmelding eller afbud senest den 22. oktober 2021 til:
Benny Queiser, tlf. 20 97 41 96, mail: Bennyq@pc.dk

Husk Generalforsamlingen
Østergaards Bruger og Støtteforening.
Formand: Ulrik Hansen tlf. 40 30 47 05.
Onsdag 16. marts 2022 kl. 10.00 på Østergaard.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning af bestyrelsens arbejde i det forløbne år
5. Regnskabsaflæggelse
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
10. Valg af 1 revisor
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
Se opslag på Østergaard.
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Meld dig gerne ind i Østergaards Bruger og Støtteforening
- både du og Østergaard Aktivitetscenter får glæde af det

En støtte til ØBS
Østergaards Bruger og Støtteforening

giver dig mulighed for at hjælpe med at gøre Østergaard til et bedre
”Fritidshjem for voksne”
Du kan, se de mange ting vi har støttet, og læse om de spændende
arrangementer vi laver i løbet af året, ved at besøge vores hjemmeside:
www.øbs.dk
Det koster kun 100 kr. om året (eller kun 8,50 kr. om måneden!)
og hele dit kontingent går ubeskåret til Østergaard.
Kontingentbetalingen gælder for 1 år, og betales inden 1. september.

Indbetaling kan ske ved:

Netbank:
Ved bankoverførsel: reg.nr. 0520 konto nr. 0000448958
eller ved giro: +73< +86903172<
Husk, at anføre dit navn, adresse, e-mail og telefon nr.
Kontant:
Er netbank ikke muligt, kan
du få et indbetalingskort på
Østergaard.
Læg det i udfyldt stand
sammen med 100,- kr i ØBS´s
postkasse i receptionen.
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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 Østergaard
Formand: Anelise Q. Pedersen, tlf. 28 90 63 96
mail: a.q.pedersen@gmail.com

Centerrådet Hvalsø
Formand: Claus Carmel, tlf. 21 22 94 22
mail: netcafee@pc.dk
Centerrådet Lejre Øst-området
Formand: Ragnhild Hansen, tlf. 46 49 73 06 / 25 77 73 06
mail: ragnhildha@dlgmail.dk
Aktivitetscentrenes fælles oplysninger
tlf. 46 40 01 84
Hjemmeside: www.aktivitetscentre.dk
Aktivitetscentrenes Facebookside
”Aktivitetscentre i Lejre”

