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Med et gensyn fra en vellykket Sundhedsdag
den 15. september, hvor borgmester Kenneth Gøtterup
byder velkommen, ønsker Redaktionen alle en
rigtig glædelig Jul og et godt og helsebringende Nytår!
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VÆVEREN

November:

Hvad sker der?

30.
13.00 - 15.00
		

Foredrag ”Da lyset forsvandt”
v. Henning Østrup Rasmussen

Festsalen

December:		
T.o.m. den 9.
		
Januar:		

Vennernes loppemarked og
Kunstner Fuglehus Auktion
2023

Forhallen

31.

19:00 - 20:30

Lokalhistorisk forening, De hvide busser

Festsalen

12.

13:00 - 17:00

Søndagsbanko

Festsalen

14.

19:00 - 20:30

Lokalhistorisk forening

Festsalen

20.

11:30 (ca.)

Fastelavnsmandag

-

14:00 - 16:00

Søndagscafé med Erik Grip

Festsalen

Februar:

Marts:
12.

31.
18:00 - 20:30
		

Operettekompagniet, ”Det bli’r i Familien
med A Couple of Koppels”
Festsalen

April:
11.
18:00 - 20:30
		

Operettekompagniet,”Koppel og Søn
synger De Store Mestre”

Festsalen

eller Dankort kan anvendes ved billetkøb i
Informationen..

Aktivitetshuset holder juleferie

24. december – 1. januar inkl. *)

Vi ønsker alle
en Rigtig Glædelig Jul
og et Godt Og Aktivt Nytår.
*) Motionen er åben 27. - 30. december kl. 6.30-12. Døre lukkes kl. 11
AKTIVITETER kl. 9-12 efter aftale med Informationen.
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VÆVEREN
Brugerrådet informerer

F

ørst siger vi tak til alle jer, der deltog aktivt
i den store Sundhedsdag; I var fantastiske!
Det blev en god oplevelse og en god dag med
mange nye besøgende.

B
P

rugerrådet har også besluttet at donere
penge til inspiration til holdene.

å det store Aktivitetsledermøde den 8.
september kom der en del ideer og ønsker
ige nu er Informationen i gang med frem. De er under behandling og er ikke gået
at booke til næste års aktiviteter i glemmebogen.
og der gives besked til holdledere,
i har indledt samarbejde med
hvis der er afvigelser fra jeres ønsker.
Strandparkens afd. 9 og har aftalt
Det er et stort arbejde, men vi forventer halvårlige møder. Det er aftalt, at der
at være færdige inden december 2022. skal ses på cykelparkeringen omkring
Tak fordi I har udfyldt sedlerne med huset. Vi skal også skaffe plads til scootere
booking og ferie. Det er en stor hjælp. og tricykler, som der kommer flere af.
Vil I også huske at give besked til Caféen, Som I sikkert har bemærket, har vi været
når I ikke kommer, hvis jeres hold plejer at nødt til at spare på energiforbruget, det sker
i tæt samarbejde med Strandparken.
benytte den.

L

V

D

e lokale legater, Aktivitetshusets Venner
og Veluxfonden har været gavmilde i år.
Det har været til stor gavn og glæde for mange
Aktiviteter. Bl.a. har træværkstedet fået
44.000 kr. til nye maskiner og en opgradering
af værkstedet. Det er blevet så flot!
Du kan også ved behov søge om midler fra
fonde til din aktivitet.
Husk, at du også kan være med til at hjælpe
ved at indmelde dig i Aktivitetshusets
Venner for bare 150 kr. om året.

H

vis du, som bruger af Huset, får ideer
til hold, skal du ikke holde dig tilbage.
Vi hjælper gerne og opretter hold og
finder lokale. Der kan bevilges startpenge
fra Aktivitetshusets Venner og vi er
behjælpelige med annoncering på tavler, på
wiedergaarden.dk, Væveren og Facebook.
Det eneste det kræver er, at der er en frivillig,
der stiller op som aktivitetsleder.

M

otionen holdes åben mellem jul og
nytår fra 6.30 - 12 (døre lukkes kl. 11
og du skal forlade Huset inden 12).

Brugerrådet ønsker alle en god jul og et godt nytår!

			

Læserindlæg
Læserindlæg

Har du indlæg, så send en e-mail til: redaktioner@wiedergaarden.dk med oplysning om, hvor du vil have det bragt - i Væveren, Aktivitetshusets
Hjemmeside eller facebookgruppe..

V
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Næste nummer af Væveren udkommer den 1. marts 2023
Indlæg skal være Redaktionen i hænde SENEST DEN 31. januar 2023.
enligst bemærk, at Væveren ikke optager indlæg eller annoncer af politisk eller
religiøs karakter.

VÆVEREN

Kontakt os for tilbud
Bjergerlav 3 · 2971 Dragør · Tlf. 4055 2799 · E-mail: owh@owh.dk
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VÆVEREN
”Da lyset blev mørkt”

er 3. del af min familiekrønike
”Ud i verden og retur – fra Østrup til Amager”

ONSDAG 30. NOVEMBER KL. 13
Henning Østrup Rasmussen kommer i Festsalen
og fortæller om sidste bind af krøniken, som er
en humoristisk fortælling om at blive blind og
hvordan omgivelserne opfatter ens synshandicap.

Billetter à 50 kr. inkl. kaffe og kage i
Informationen.

For yderligere information, se på følgende link:
https://blind.dk/nyheder/henning-har-udgivet-familiekroenike

KROPSANALYSE – KONDITEST - STYRKETEST
Af Jan Straby
Instruktør
Mob. 2179 2236
for aftale af tid.

V
J

Kære alle Aktivitetsudøvere.

i har i Aktivitetshuset muligheder for mange forskellige aktiviteter, heriblandt
Kropsanalyse, Konditest og Styrketest.

eg vil gerne opfodre alle aktivitetsledere til at informere deres gruppe om muligheden for
at få foretaget en simpel kropsanalyse, således at medlemmer af Aktivitetshuset kan lære
deres egen krop at kende.
Det er en simpel test, der tager under 5 minutter.
Man kan komme som hold eller alene.
Vi kan også tilbyde en konditest og/eller styrketest, hvis dette ønskes.

VÆGTANALYSE
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KONDITEST

STYRKETEST

VÆVEREN
Nyt fra Besøgsvennerne
Af Jørgen Frederiksen
På vegne af
Besøgstjenesten

M

andag morgen den 19. september kørte
18 besøgsvenner og 1 områdeleder fra
Enggården til Vellinge i Sverige for at besøge
Sveriges første demensby, ”Forenande Care
Månstorps Ângar” (se billede herunder).
En meget lærerig tur. Vi fik et meget fint
foredrag om hvordan forholdene er for deres
borgere. Hjemmet er omkranset med et lille
hegn på ca. 1 meters højde. Ved indgangen
blev der spillet stille og roligt musik, hvor der
også var opstillet en bar. De havde indrettet
en butik med tøj og diverse godter/slik, som
var pakket ind i ældre lignende indpakning,
som de gjorde da borgerne var unge. Deres
frokoststue var indrettet som en restaurant.

der desværre ikke i øjeblikket var høns. Her
blandt alt dette i haven var der lavet fine små
stier, hvor rollatoren sagtens kunne køre.
Personalet var selvfølgelig uddannet til
disse borgere, og var meget venlige og
hjælpsomme.
Min mening er, at vi skal have lavet nogle
flere af sådanne nogle hjem her i Danmark.
For selvom man er blevet dement og ikke kan
bo hjemme, så skal der være omgivelser, der
gør det værdigt stadig at være her.
Jeg har fået endnu 2 nye besøgsvenner, men
kan sagtens bruge flere. Jeg laver i øjeblikket
flere kontakter.

Glæd jeres borger, da jeg med glæde godtgør
udgifter til blomster, chokolade, kaffe med
kage, is, og i værste fald bårebuketter eller
hvad I finder på. Men jeg vil meget gerne
have en bon på dette til regnskabet. Enten
aflever den i en kuvert til mig i Aktivitetshuset
De havde fitnessrum og svømmehal, hvor der eller i min postkasse på Lundegård Strandvej
var handicapvenlig trappe. Og hvis du kom i 25.
kørestol - kunne du blive hejst ned i vandet.
Jeg planlægger et erfaringsmøde i januar
Udenfor var der lavet en rislende bæk, og
2023, men mere om det på mail til jer.
diverse æble- og pæretræer. De havde bygget
en hyggelig havepavillon og flere steder i HUSK det er hyggeligt at være besøgsven og
haven var der lavet hyggekroge med buske og alle kan være med, ung som ældre - det giver
bænke. De havde også en indhegning, hvor så meget igen.
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Vennernes Loppemarked
I år afholdes vores juleloppemarked

S

fra den 7. november til den 9. december
tøtteforeningen afholder loppemarkedet for at samle penge ind til Aktivitetshuset og
for at hjælpe alle aktiviteterne i Huset med penge til indkøb af rekvisitter med mere.
Find ting til pakkekalenderen og julens raflespil!.

Du kan stadig nå det - Auktion på Årets Kunstner Fuglehus

A

ktivitetshusets Kunstner Fuglehus 2022 er igen i år dekoreret af Guri Lindsey fra
Aktivitetshusets Akvarelhold og fremstillet af Henning Matz på Træværkstedet.

Auktionen kører i en budrunde
via Informationen i tiden

21. november - 09. december.

S

Mindstebud 500 kr.

øger du et fuglehus, som ingen
andre kan hamle op med, eller
den perfekte julegave, så er det nu,
du får chancen til at byde.
ele beløbet går ubeskåret til
”Aktivitetshusets Venner”.

H

Så støt op om det gode formål!

Støt Aktivitetshusets Venner - så støtter du også
aktiviteterne i Huset!
Meld dig ind i støtteforeningen ved at indbetale minimum 150 kr. i kontingent til
Spar Nord, konto nr. 6509 3053036022. Husk at anføre navn.
e-mail: vennerne@wiedergaarden.dk
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VÆVEREN
Hilsen fra Onsdags-strikkeriet

Tiden nærmer sig, hvor der skal købes julegaver  
  Vi holder JULEGAVESALG

  Onsdag den 7. december fra klokken 10 - 11.30
i Det Kreative Lokale.
Der kan blandt andet købes tæpper, sjaler, huer, halstørklæder, halsedisser
og sokker.
Vi er fortsat glade for at modtage garn,  som du har til overs derhjemme.
Hilsen Strikkeriet/Ulla Finsen

Livets Træ

Gå-Holdet på besøg ved ”Livets Træ” i Kongelundsskoven. Aktivitetshusets
Gå-hold er ude på en af alle deres skønne gåture, i og omkring Dragør. Har du lyst
til at være med, kræver det, at du uden problemer kan gå ca. 5 km i et lidt rask tempo.
Vi mødes ved AKTIVITETSHUSET HVER ONSDAG KL 10.30 og starter ud derfra. Vi er ude og
gå i ca. 5 kvarter.
Skulle dette være noget for dig , så kan du henvende dig i Informationen i Aktivitetshuset for
tilmelding og yderlige information.

EDB

EDB-instruktørerne holder juleferie i ugerne 50, 51, 52, 1 og 2.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle
OG PÅ Gensyn i uge 3 - 2023.
Hilsen EDB-instruktørerne
Poul-Einar, Rudi, Villy og Hanne
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BRUGSEN D
R
R
E

BUTIK • SUP
D
A

ØR - DRAGØ
AG

Spørg os
hvis du
har brug for
hjælp, det er
det vi er her for

FEDESTE M
RS

Krudttårnsvej 171, 2791 Dragør • Tlf. 28 30 07 90 • Alle ugens dage 8–21
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Årets tur skulle gå
til den gamle St.
Magleby landsby.
Tirsdag den 21.
juni skulle vi mødes
8.50 foran St. Magleby kirke. Pga syvsoveri,
modvind, alm. glemsomhed og ukendskab til
klokken, var vi kun 8 fremmødte. Vi skulle, når
klokken havde slået 9, op og se klokketårnet.
Ole K. Svendsen havde selv været deroppe før
og kendte derfor vejen derop. Det gjorde han dog alligevel ikke og efter flere forsøg
måtte han hente hjælp. Kirketjener Fürstling blev fremskaffet og han fik åbenbaret den
hemmelige trappe for os. Herfra var der den flotteste udsigt over landsbyen og vi fik
besigtiget klokkerne og forsigtigt prøvet dem! Herefter cyklede vi til en gammel gård, der
var blevet ombygget til fine lejligheder. Her blev vi trakteret med en kold øl. Så gik turen
rundt i landsbyen med historier undervejs. Vi stoppede ved Svinehuset (Borgerforeningen)
- her var der også blevet lagt forfriskninger til os og bænkene var blevet nymalet, men
øllerne var blevet drukket og bænkene var ikke tørre og igen måtte vi have lokalhjælp.
Det blev klaret og vi sad i haven og råbte til hinanden på plaststole, imens flyene varmede op
og startede. Efterhånden var det ikke kun flyene der rumlede, men også maverne, så vi satte
nu kursen mod Wiedergården, hvor Caféen havde gjort klar til vores bestilte arrangement
med Wienesnitzel med dreng. Resten af eftermiddagen spiste, drak og hyggede vi os og som
sædvanlig røg mange gode historier hen over bordet.
Når dette læses er efterårets bordtennis godt igang og skulle der være nogle læsere der er
gode til bordtennis og kunne få lyst til at prøve at spille med os er de velkomne i Kedelhuset
tirsdag og torsdag 09-10.30. 						
Febber
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Vent ikke med at få Windows 11 på din PC

J

eg skriver dette indlæg for at advare
imod at undlade eller sylte en evt.
mulighed for at opgradere din Pc fra
Windows 10 til Windows 11.

Da Microsoft i 2015 tilbød en gratis opgradering fra XP, Windows 7 og 8 til Windows 10, var
der mange, der undlod at tage imod det gratis
tilbud, der efter et år ikke var gratis længere.
Undskyldningerne var mange, heriblandt:
”Så skal jeg bare til at lære noget nyt og
svært” og ”Jeg venter til børnesygdommene
er overstået”.
Fakta er, at man uden opdateringen mister
5-6 års sikkerhedsopdateringer på sin Pc.
Dermed nedsætter man den årrække, man
reelt har mulighed for at anvende sin Pc.
Resultatet bliver, at man skal investere i en ny
Pc 5-6 år før, det ville have været nødvendigt.
Selvfølgelig kan en Pc gå i stykker i utide, eller
den kan være for langsom, så man bliver
tvunget til at udskifte den i utide.
Microsoft opdaterer Windows i et antal år,
derefter er det slut med fejlretninger og
sikkerhedsopdateringer.

J

Min gamle, hurtige og velfungerende
Pc kan desværre ikke opgraderes til 		
Windows 11. Den lever ikke op til de
nye krav til processor og det interne
system.
Derfor har jeg købt en ny HP ENVY med
14” skærm. Den fik jeg lidt billigere, fordi
den blev leveret med Windows 10, men
med mulighed for opgradering til Windows
11. Den nåede kun lige at lande på
bordet derhjemme, så var jeg i gang med
opgraderingen.
Jeg er også begejstret over Windows 11 og
min nye Pc. Tilvænningen til Windows 11
tog ikke ret lang tid!

WIN
11

eg hører til blandt dem, der ret
hurtigt opdaterede til Windows 10.
Da vi i sin tid gik over til Windows 7 fra XP,
blev jeg vild af begejstring over, hvor godt
Windows 7 fungerede. Det samme skete ved
overgangen til Windows 10, som næsten
totalt eliminerede al Malware og de mange
uautoriserede pop-up vinduer samt ”orme”.

Min opfordring er derfor, at du skal opgradere
din Pc, hvis den egner sig til det, snarest
muligt.

T

ør du ikke selv at binde an med
opgraderingen, kan du få hjælp af os i EDB/
It-afdelingen. Vi har et hold om onsdagen,
der hedder Pc-Café. Du behøver ikke at være
tilmeldt holdet for at få vores hjælp. Vi vil
dog anbefale, at du kontakter os tirsdage
eller onsdage for at lave en aftale med os.
Ligeledes skal du være klar over og indstillet
på, at opgraderingen normalt har en
varighed på fra 0,5-1,5 time, så du skal være
der fra starten. Du skal selv være til stede
under opgraderingen, ligesom du skal have
styr på brugernavne og adgangskoderne til
Microsoft og mail.
Poul-Einar Helverskov

Vi søger - den gode historie

D

en gode historie kan være et vidt begreb og det er det også her. Historien kan være
sjov, sørgelig, opbyggelig, forunderlig m.m.
Har du en god historie, som du gerne vil dele med Væverens læsere, så send en mail til:
redaktioner@wiedergaarden.dk
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VÆVEREN
Nyt kursus: Digital Senior

Hvem
Dette kursus er for dig, der er senior, bor i
Dragør og har en smartphone, tablet eller
bærbar computer, men ikke føler dig tilpas
med brugen af den. Hvilket mærke og type er
underordnet, bare din enhed kan forbinde til
internet, så du kan søge information på den
og du kan modtage email med den.
Formål
Formålet med kurset er at give dig større
sikkerhed i forståelsen og brugen af nogle af
de muligheder, du har med sådan en enhed.
Det er så meget des vigtigere, fordi borgere i
Danmark er stærkt påvirket af, at den største
del af kommunikationen med det offentlige,
halvoffentlige og mange firmaer nu foregår
elektronisk.
Hvad
Her er en række emner, der kan komme på
tale på kurset:
• MitID
• Sikkerhed på nettet
• E-boks
• Post fra det offentlige, firmaer og private
• Hvad er en “Browser”
• Hvad er en app
• Dark design - Du kan blive kørt rundt i
manegen!
• Sociale medier - himmel eller helvede?
• Hvad er et søgeprogram
• App vs Browser
• Diverse offentlige / private digitale
services
• Beskyt dit privatliv
• Cookies - er ingen gave
• Borgerservice
• Køb på nettet
• Mobile Pay - brug den, når det er muligt
• Apple Pay i stedet for kreditkort (kun
iPhone/iPad brugere)
14

• Kodeord
• Konti (hvad er en konto, og hvorfor er
den nødvendig?)
• Andet lignende
Emnerne kommer ikke nødvendigvis i den
rækkefølge, jeg har vist her over. Du bliver
heller ikke ekspert i dem. Men du vil føle dig
mere fortrolig med dem, vi når at gennemgå
i løbet af 2023.
Hvornår
Der bliver et formiddags- og et
eftermiddagskursus på
Mandage i ulige uger:
Formiddag: Kl. 10 - 12
Eftermiddag: Kl. 12:30 - 14:30
Start: 2. januar 2023
Perioder: Januar til maj og oktober til
december.
Hvordan
Du medbringer din mobile enhed, der
fungerer og er klar til brug på internet og kan
modtage email.
Vi gennemgår de emner, vi bliver enige om
i starten af kurset, og bruger de medbragte
enheder til demonstration og træning.
Der er WiFi i IT-lokalet, som vi benytter,
så udover mobiltelefon kan du bruge din
bærbare computer eller tablet. Som nævnt,
fabrikat og model er underordnet.
Andet
Jeg har undervist i brugen af iPad i
Aktivitetshuset i de sidste 7 år. Derudover
har jeg beskæftiget mig med undervisning og
teknik i det meste af mit voksne liv.
Tilmelding
Har du lyst til at deltage på et af de nye
kurser, så tilmeld dig i Informationen eller
ring til mig.
Ole Petersen, mobil 2334 9806
Aktivitetsleder

VÆVEREN
DE UDØDELIGE DOBBELTMORD

D

Helt nye afsløringer i
Dobbeltmordssagen på
Peter Bangs Vej!

en 10. november 2022 udkom den
historiske krimi om Dobbeltmordet,
der aldrig må opklares.
Forfatter Christine Jønck har i tæt
samarbejde med vor lokale forsker og
foredragsholder, Dines Bogø, begået denne som ”Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej” og
krimi, som byder på mere fakta end fiktion. ”Dobbeltmordet i Køge Bugt!”
Det er farlig viden, kun de døde sladrer ikke! Arrangementsgruppen har med velvillig
støtte fra Blomsterhandler Peter P. Bøge
Højtstående politikere på Borgen involveret og Hustru Ingers Fond samt Lokalhistorisk
i våbenhandel – hemmelige våbendepoter, Forening fået mulighed for, at Christine
som modstandsbevægelsen blev snydt for – Jønck og Dines Bogø besøger Dragørs
Tophemmelige dobbeltruter over Øresund.
Aktivitetshus 22. marts 2023, så vi ALLE får
Der er bl.a. beretninger, der indikerer, at en mulighed for at høre meget mere om
også personer fra Dragør var involveret eller dette spændende emne, som rigtig mange af
havde forbindelse til dobbeltmordet på den os har hørt om siden vor spæde barndom –
eller hørt familien tale om!
ene eller anden måde.
Dines Bogø er en af de få, der har haft adgang Sæt allerede NU kryds i kalenderen, og
til hele den enorme sag, som udgør 42 kasser reserver onsdag 22. marts 2023 kl. 14.
i Rigsarkivet samt talt med mange, der havde
Billetter inkl. kaffe/kage á 50 kr. i
en førstehåndsviden.

Informationen fra 6. december.

Foredraget er baseret på Danmarkshistoriens
mest myteomspundne dobbeltmord kendt På Arrangementsgruppens vegne:
Hanne Vestmar

Juleferie Moderne dans
Rigtig glædelig jul og
nytår til Danseholdet og
Danseholdets venner.
Vi har juledans 9. og 16. december
og er så klar til en ny og spændende
sæson den 6. januar 2023 kl. 13.
Niels Erik Brink
Aktivitetsleder

Juleferie LANCIER

godt Lancierholdet holder juleferie fra uge 49 til
uge 2 inkl.
Rigtig glædelig jul og et
godt nytår til alle de mange
ihærdige dansere, og på gensyn
den 19. januar 2023.
Hanne
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S

SØNDAGSBANKO
å er vi igen klar til at følge op på de tidligere succeser, og vi dækker op til Søndagsbanko

Søndag 12. februar kl. 13

Kom og få nogle hyggelige timer ved spillepladerne, slip din indre spillefugl løs, og stol på
heldet.
Mange flotte præmier.
Støttearrangement.

Billetter à 75 kr. købes i
INFORMATIONEN alle hverdage fra 6. december
Prisen dækker en gennemgående plade + en kop kaffe med småkager.

E

Nyt fra Onsdagsdecoupagen

fter mange år med klippe og klistre af skønne æsker, flotte glasfade
mm., er det tid til lidt fornyelse på holdet.

Vores hold har fået nyt navn : “DecoFleur”
Vi UDVIDER med fremstilling af de skønneste blomster lavet af crepepapir.
Det er kun fantasien der sætter grænsen, og farver og faconer er utallige.
Her kan man sætte sit helt personlige præg.
Der vil selvfølgelig stadig være undervisning i decoupage/klippe, klistre og dekorering af
utallige modeller. Alt fra pap, glas og “old look” i keramik, smukt for eksempel sammen med
papirblomsterne.
Desværre er der ikke mange ledige pladser på holdet, men spørg i Informationen.
Med venlig hilsen
Leise Larsen
Aktivitetsleder

D

Stor tak til Lokalhistorisk Forening

en 11. oktober havde Dragør Lokalhistoriske Forening endnu engang et af deres fine

informerende møder om Dragør, og samtidig overrakte formanden, Dines Bogø, en
present til Aktivitetshuset i form af et langt HDMI-kabel til brug i Festsalen.
Lokalhistorisk Forening er utrolig glad for den velvilje og positive ånd, der altid møder dem
her i Aktivitetshuset.
Vi i Aktivitetshuset siger tusinde tak for dette kabel, som vi glæder os meget til at bruge ved
fremtidige arrangementer.
På Aktivitetshusets vegne
Hanne Vestmar
Arrangementsgruppen
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TØMRER / SNEDKER OPGAVER

Jeg udfører bl.a.

- Bolig vedligeholdelse og reparationer.

- Diverse montage opgaver m.m.

Ring gerne for et uforpligtende tilbud eller timeløns
arbejdsopgaver til:
Skovlyst-Entreprise.dk
v./ Martin Dirch Hansen
Tlf. 40 52 46 52
mail: info@skovlyst-entreprise.dk

KLINIK FOR
FODTERAPI
v/ statsaut. fodterapeut Pia Berg

Lillegade 2, 1. sal
2791 Dragør

Tlf. 32

53 40 11

Konsultation efter aftale

Støt vore Annoncører...
- så støtter du også VÆVEREN
17

VÆVEREN
FASTELAVNSMANDAG
20. FEBRUAR

F

astelavnen er en gammel tradition
herude på det sydligste Amager.

Fra gammel tid red man fastelavn to
mandage – den ene mandag de gifte
og den anden mandag de ugifte. I sorte
benklæder, hvid skjorte, broderet vest og
høj hat og på smukt pyntede heste red de
rundt til gårdene, hvor de blev beværtet
med punch, sang for værtsparrene og
udråbte deres leve, inden de drog videre
på hesteryg og slog til tønden.
Den, der blev tøndekonge, kunne glæde sig over et helt års skattefrihed.

V

i har bevaret denne tradition om søndagen i Dragør og om mandagen i St. Magleby.
Desværre ikke den med skattefriheden!

I hele Aktivitetshusets levetid har vi fået besøg af fastelavnsrytterne (bortset fra et enkelt
Corona-år), som i deres traditionelle dragter og på deres smukt pyntede heste bydes på
punch og synger for os.
Som altid vil der være mulighed for at købe både punch og æbleskiver til en fornuftig pris.

Kom og oplev denne festlige begivenhed, hvor en af byens rigtig gamle traditioner
holdes i hævd. Rytternes forventede ankomsttid er ca. 11.30.

Og – traditionen tro – serverer Caféen forloren skildpadde for 64 kr.

P-pladsen foran huset er afspærret denne formiddag

LYDAVISEN
Husk, at du kan få læst Dragør Nyt og Væveren op ved at
gå ind på Aktivitetshusets hjemmeside www.wiedergaarden.
dk og vælge LYDAVISEN i topmenuen længst til højre.
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VÆVEREN
SØNDAGSCAFÉ
SØNDAG 12. MARTS KL. 14 – 16.
Vi fortsætter en hyggelig tradition – endnu engang er det lykkedes at få

ERIK GRIP
til at underholde et par timer.

Det bliver toner, som vi genkender og
kan nynne med på.

Billetter af 100 kr. sælges i Informationen fra 6. december
- tilkøb af kaffe/kagebillet 40 kr.
Caféen er naturligvis åben, så der er mulighed for køb af div. drikkevarer.

H

”Støvmider” søges

vis du er en af brugerne af Motionscenteret, sætter du sikkert pris på, at redskaber og
omgivelser er rene.

Det sørger ”Støvmiderne” for. Vi er en gruppe frivillige, der står for
at holde maskiner og redskaber rene, støve af og støvsuge, mens de
professionelle rengøringsfolk står for badeværelser og gulv.
Nogle af de faste Støvmider skal passe andre opgaver i Aktivitetshuset,
og vi prøver derfor at støve nogle nye frivillige op til rengøringen.

Arbejdet er ulønnet. Til gengæld er det rimelig nemt - bare
et par timer én eftermiddag to gange om året.

H

ar du lyst til at gøre noget for fællesskabet, så kontakt
lederen af ”Støvmiderne” Lisbeth Månsson Jensen på tlf.
2179 5265 eller sekretæren Thomas Wærling på tlf. 2840 3892
- eller fortæl det i Informationen.
HilsenThomas, ”Støvmiderne”.
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VÆVEREN
MUSIKALSK UNDERHOLDNING
Så er OPERETTEKOMPAGNIET på banen igen.
I foråret 2023 holder de generalprøver her i Aktivitetshuset på to små turné-shows:

31. marts kl. 18

OG

11. april kl. 18

”Det bli’r i Familien med A Couple of Koppels”

”Koppel og Søn synger
De Store Mestre”

- tenorerne Jonathan og Thomas Peter
guider publikum igennem Koppel-familiens
musikalske historie, der er tonet frem i over
100 år - og nu fire generationer!

- en tour de force, hvor alle de største
komponister er repræsenteret i fortællende
sketches.

Special Guest: Lone Koppel.

James Sherlock akkompagnerer kyndigt bag
tangenterne, og Allan Sjølin river i guitarens
strenge.

Billetter inkl. sandwich á 125 kr.
i Informationen fra 6. december.
På dejligt gensyn/genhør.

Aktivitetshusets Facebookgruppe

er en gruppe, der er for alle, der benytter Aktivitetshuset.

P
G

å nuværende tidspunkt er der lidt over 400 medlemmer i gruppen.

ruppens opslag bliver hurtigt set... oftest er et opslag blevet
set af ca. 100 medlemmer i løbet af de første 2 timer efter
opslaget er publiceret.
Du finder Aktivitetshusets Facebookgruppe her:
https://www.facebook.com/groups/aktivitetshuset.wiedergaarden/

Knud Berggreen, Gruppeadministrator
21

VÆVEREN
Kom og køb et af de smukke
håndlavede 3D kort.

Foto: Kjeld Bjørn

J

ulen nærmer sig og vi vil vel alle gerne ønske hinanden glædelig jul og sige tak for året, der
snart rinder ud. Kan det gøres bedre end at give venner og familie en 3D-kort hilsen?

Husk, at når du køber et kort hos os, så støtter du Aktivitetshusets Venner.

V

i fremstiller 3D kort hver anden mandag eftermiddag, og du er velkommen til at kigge
forbi. Foruden den permanente udstilling i Aktivitetshusets Forhal, er vi ofte tilstede selv
for at vise de sidste nyheder frem.
Alle ønskes en glædelig Jul og godt Nytår.
På 3D holdets vegne - Brita Baumann

A

Hjælp Caféen og jer selv!

lting stiger! - I kan dog være med til at påvirke priserne i Caféen ved melde til og fra.
Det er specielt vigtigt med framelding af grupper for én eller flere gange, så vi undgår
madspild.

Til- og framelding sker til Caféen enten ved personlig henvendelse, på mail:
cafe@dragoer.dk eller på tel. 3289 0293.

Til- og framelding
af brug af lokaler, én eller flere gange, bedes meddelt Informationen enten ved
personlig henvendelse, på tlf. 3289 0292 eller mail:
informationen@wiedergaarden.dk
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VÆVEREN
PARKERINGS NYT

A

llerførst vil jeg bede jer om at respektere og overholde parkeringsreglerne. Hvis ikke vi
gør det, så ender det med ragnarok.

P

5 pla

Motionen

dser
Drag
ør K
irke

Kirkevej

Copyright © 2012-2018 Apple Inc.

D

et nye er, at Husets parkeringspladser kræver P-tilladelse i tidsrummet hverdage
08.15 - 16.00. Udenfor dette tidsrum, er pladserne ”frie”. Du kan få en P-tilladelse i
Informationen.
De 5 yderste pladser ved bøgehækken ud mod Kirkevej og Dragør Kirke er frie hele døgnet.
Husk at tjekke skiltning, for hvis du parkerer på de øvrige pladser, kan du få en bøde.
Aktivitetshuset har pladser til og med gavlen på motionen, på korter herover markeret
med blåt.
De bedste hilsener
Hanne Berthelsen

A

Med-fundraiser for aktiviteter i Huset søges

ktivitetshuset søger en fundraiser, der i samarbejde med Jane Skibsted Als, vil være
behjælpelig med at søge midler til Husets aktiviteter. Det har for størstedelen været de
to lokale legater, der udloddes om efteråret og §18 midler.
Er du interesseret i dette for Aktivitetshuset så vigtige job, så kontakt mig venligst.
De bedste hilsner
Hanne Berthelsen - Tlf. 3033 9291

V

Hjemmesiden:
ed redaktionens afslutning var der ca. 2.313.000 hits på Aktivitetshusets
Hjemmeside, hvilket svarer til over 800 opslag pr. dag!
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Det her må du simpelthen vide!

K

Ny aktivitet?

ravet for at oprette en ny aktivitet er, at en frivillig melder sig til at være
leder af aktiviteten.
Jobbet er nærmest at betegne som administrativt og at være ansvarlig, så
faglig kunnen er ikke strengt nødvendig, men en fordel.
Har du en god idé til en aktivitet, som du mener mangler på listen, så send en
mail til Hanne på: hanneb@dragoer.dk

T

Ønsker du at tilmelde/afmelde dig en aktivitet.
ilmelding til aktiviteter følger kalenderåret.

For at få en retvisende statistik, er det vigtigt, at alle registrerer sig på de hold de går
på, hvert år i januar. Det gælder såvel nye som gamle deltagere.
Inden du tilmelder dig en aktivitet, vil det være en god idé at kontakte Aktivitetslederen.
Husk at melde fra i Informationen, hvis du ikke længere ønsker at deltage i en aktivitet.
På den måde kan én fra ventelisten få plads på holdet.
Informationen vil meget gerne være behjælpelig med både tilmelding og
afmelding.

Husk at...

give besked, hvis du flytter bolig i Dragør eller hvis du har fået ny e-mail
adresse eller telefonnummer.
Meld ændring til Informationen i Aktivitetshuset.
E-mail: informationen@wiedergaarden.dk eller tlf. 3289 0292

Referater fra Brugerrådsmøder
På Aktivitetshusets hjemmeside kan du se seneste referater fra Brugerrådsmøder. Gå
under Huset i topmenuen og vælg BRUGERRÅD/REFERATER FRA BRUGERRÅDSMØDER.
Du kan også se samtlige udgaver af Væveren, altså helt tilbage fra marts 1991.
Gå ind under VÆVEREN i hjemmesidens topmenu og vælg VÆVEREN ARKIV.

Hjertestarter
Der findes hjertestarter både indenfor ved Informationen og udenfor ved Kedelhuset.
Læs om førstehjælp og hjertestarter - f.eks. på dette link:
https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin

Vidste du at:
Frivillige i Aktivitetshuset (aktivitetsledere, frivillige i Caféen, Informationen, hjemmeside,
redaktionen, udvalg m.m.) hvert år yder over 30.000 timer, svarende til over 18
fuldtidsjobs!
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Caféens side
December Menu
Torsdag 1.12:

Tarteletter med høns i asparges og friskhakket persille 64.-

Fredag 2.12:

Flæskesteg med hvide kartofler, brun sovs og rødkål 64.-

Mandag 5.12: Hakkebøf med pommes frites, bearnaise og ærter 64.Tirsdag 6.12:

Beuf stroganoff med kartoffelmos, asier og tyttebær 64.-

Onsdag 7.12:

Vikingegryde med kylling, bacon og pølser, hertil basmatiris 64.-

Torsdag 8.12:

Kåldolmer med brun sovs, tyttebær og kartofler 64.-

Fredag 9.12:

Lasagne med tomatsalat 64.-

Mandag 12.12: Bøfsandwich med bløde løg, hertil pommes frites og remo 64.Tirsdag 13.12: Forloren hare med brune kartofler, sovs, ribsgelé og ærter 64.Onsdag 14.12: Ovnstegt kyllingebryst med kartofler, salat og dressing 64.Torsdag 15.12: Boller i karry med ris og grøntsager 64.Fredag 16.12: Mørbradgryde med kartoffelmos 64.Mandag 19.12: Marokkansk kyllingegryde med kikærter og abrikos 64.Tirsdag 20.12: Frikadeller med kold kartoffelsalat og broccolisalat 64.Onsdag 21.12: Bagt kartoffel med krydret kødsovs, salat og dressing 64.Torsdag 22.12: Alt godt fra fryseren. Fyld en tallerken 64.Fredag 23.12: Stjerneskud med stegt og dampet rødspætte 75.- *				
*) kun ved bestilling senest 21.12.

Mandag 2/1-2023: Pulled pork burger med coleslaw, hertil pommes frites 64.-

Theis, Nina, Jessica og de frivillige
ønsker alle vore gæster i Caféen
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Varm mad og smørrebrød kan købes fra kl. 11 - 13.

E

r I flere, eller ønsker du at være sikker på, at der er mad nok når du kommer, er
det muligt at bestille, enten ved henvendelse i Caféen, eller på
vores e-mail, som er: cafe@dragoer.dk.

H

usk at bruge Dankortet i Caféen, tak!
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AKTIVITETERNE 2023
Hold dig i form
Aktivitet

Dag

Aktivitetshusets Gå-hold
Body-pump
Boldøvelse

onsdage
onsdage
tirsdage

Tid

Aktivitetsleder

Telefon

Mie Riishøj
Tove Blaaberg
Irene Gjerka

3145 0220
2826 1488
5041 0242

Hanne Astrid Sørensen
Bente Thers
Peter Grovermann
”
Evy Glæsner
Winnie Walløe
Sonja Sølyst
Evald Andersen
Flere team
Lisbeth Vang
Kirsten Johansen
Irene Kyhn Rasmussen
Anne-Marie Waldeskog
Nielsen

6139 5151
8171 4091
3135 0451

Herregymnastik
Indoorcycling
Knogletræning 1

10.30
10 - 11
9- 9.30
10-10.30
torsdage
8.30-9.30
man/fredag 9-12
tirsdage
8.45-10.45
torsdage
8.45-10.30
mandage
9-10.30
tirsdage
8.30-9.30
onsdage
9-10.30
fredage
8.00-9.00
alle dage
torsdage
9.45-10.45

Knogletræning 2

torsdage

11-12

Kropsanalyse

torsdage

8-11

Jan Straby

2179 2236

Naturtræning

tirsdage

10-12

Pilates - Flow - Styrke

tirsdage
torsdage
mandage
tirsdage
torsdage
fredage

12-13
12.30-13.30
8.45-9.45
12.30-13.45
11-12
8.30-9.30

Ildi Christensen
Kirsten Johansen
Linda Skou Remfeldt

2820 9032
3032 5850
2877 7944

torsdage

10

2077 6020
2944 0250
5133 6014
2271 0408
3145 0220
4041 0868

StickDo

onsdage

11-12

Styrketræning - instruktion

mandage
tirsdage
onsdage
torsdage
fredage

9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
-

Ulla Dose
Anne Matz
Bente Jans
Anne-Marie Waldeskog
Mie Riishøj
Jane Piasecki
Pernille Remfeldt
Kate Brønden
Kim Carlsen
Irene Gjerka
Bo Biørn Nielsen
Jan Straby
Lone Borch
lldi Christensen

Svømmehal - flere hold se hjemmeside for detaljer.

tirsdag torsdag

flere tider

Flere instruktører.

Veterangymnastik

onsdage

8-9

Henning Pedersen

2231 1700

Workout

fredage

10 - 11

Finna Riber &
Ingegerd Arnesen

2856 0278
4041 1235

Yoga, fortsættes næste side

mandage

7.30-8.30

Bodil Ravn Jensen

2926 9272

Bordtennis
Fitvibe instruktion

Qi gong
Smidighedstræning for
seniorer
Stavgang
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2087 4089
4046 2701
2819 3031
3294 4252
2973 4663
3032 5850
2993 0701
2271 0408

2253 1027
3095 5960
3132 4160
3253 2705
3123 1791
2179 2236
3021 2728
2820 9032

VÆVEREN
Aktivitet

Dag

Tid

Aktivitetsleder

Telefon

Yoga (fortsat fra side 22)

mandage
”
”
onsdage
”
fredage
mandage
”

8.50 - 9.50
10 -11
11-12
8.50-9.50
10-11
12-13
10-11
11-12

Britta Abildgren
Ulla Finsen
”
Britta Abildgren
Christian Olesen
Ulla Dose
Ulla Dose
Bente Svane Lorentzen

4253 2902
2149 8351
”
4253 2902
2871 6297
2077 6020
2077 6020
2237 1143

Dag

Tid

Aktivitetsleder

Telefon

Zumba

”De kreative”
Aktivitet

Akvarelhold
Broderi

fredage
torsdage i
ulige uger
DecoFleur
onsdage
Fletteri
mandage
Glasværksted
onsdage i
lige uger
Havegruppe
onsdage i
lige uger
Hækl & strik & snak
fredage
Malehold
tirsdage
Metalværksted
tir, tor
Mosaik
tirsdage
Papirsblomster
torsdage
Patchwork
torsdage
”Posedamerne - de nette piger” fredage

10-13
Kirsten Tønnesen
12.30-15.30 Jennifer Pedersen

13-15 ved
indkaldelse
10-12
11-15
10-13
12.30-16
13 - 15
13-16
12.30

Henning Matz

2176 5308

Dorit Aalbæk
Kirsten Tønnesen
Kjeld Bjørn Andersen
Lis Bruun
Hafdis Oscardottir
Roberte Dehn-Jensen
Lis Bruun

2273 7260
2941 7688
3011 6687
3135 8810
5360 6046
2044 6056
3135 8810

Stenslibning
Stenslibning (begyndere)
Strikkeriet
Syning
Tegning med frihånd
Træværksted

10-12.30
10-12.30
9.30-12
9.30-12
10.30-14.15
9-13

Ely Mortensen

2021 8166

Ellinor Walløe
Annette Elmstrøm
Kirsten Tønnesen
Henning Matz

2927 7980
3253 8700
2941 7688
2176 5308

3D Kort

mandage
torsdage
onsdage
torsdage
torsdage
man-, onsog fredage
mandage i
lige uger

Øvrige aktiviteter

Aktivitet

Dag

Bibliotek

alle dage

Galleriet

alle dage

2941 7688
2883 8763

12-15
Leise Larsen
6063 0239
10-12.30
Elsemarie Poulsen
3253 2843
10.00-12.30 Else Smærup Sørensen 3027 1922

13.30-15.30 Brita Baumann

5055 7518

Tid

Aktivitetsleder

Telefon

Winnie Walløe
Jutta Hørlyck
Jennifer Pedersen
Jutta Hørlyck

4046 2701
2984 5190
2883 8763
2984 5190
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Spil & Hjernemotion
Aktivitet

Dag

Tid

Aktivitetsleder

Telefon

Billard

alle dage

9-16

Keld Sørensen

2940 9064

Bridge

mandage
onsdage
torsdage

12-16
14-17
10-15

Ellis Carlsen

3253 3159
5132 8306
2685 3533

Bridge for let øvede

onsdage

13-16

Roberte Dehn-Jensen 2044 6056

Bridge Pilespil

torsdage

12-16

Freddy Engelstrup

3013 9867

Bridge Seniorclub
Jydewhist

tirsdage

10-14

Niels Sørensen

5056 0405

torsdage

12.30-16

Jane Skibsted Als

2969 6868

L´hombre

fredage

13-16

Søren Arnbo

3253 6122

Poker
Skak
Whist

onsdage
tirsdage
torsdage

12.30-15.30 Benny Pedersen
12.30-16
Robert Olsen
12.30-16
Kirsten Borg

Lis Rasmussen
Mariann Gröning

4054 1025
2093 9508
2382 7754

Studiekredse, sprog & rejser
Aktivitet

Dag

Tid

Aktivitetsleder

Telefon

Athene - Gruppen
Engelsk
Fransk - samtale
Frimærker
”Gorm den Gamle”
(slægtsforskning)
Højskoleformiddag
Høre netværk

mødes ved
onsdage
tirsdage
fredage
fredage
Ulige uger)
fredage
1. tirsdag
hver måned
mandage i
lige uger
1. mandag i
mdr.
ved
fredage
onsdage
hver 3. uge
fredage i
lige uger
torsdage

indkaldelse
10.15-12
12.15-14.15
9.30-11.30
11-14
ulige uger
12.15-14

Nadia Langhoff
Else Christensen
Silva Brodersen
Erik Hagen Petersen
John Bendixsen
Theis Jensen
Irene Faurschou
Winnie Walløe

3253 6265
2614 8714
9154 4342
2235 6197
2165 0490
5364 2932
3162 8450
4046 2701

10-12

Gitte Lund

2022 0176

13-15
indkaldelse
10-12
10-12

Nadia Langhoff
Hanne Witschas
Jytte Zaar
Birthe Rossel
Flemming Rigét

3253 6265
3253 9100
2148 2898
2170 8668
3282 1410

12.30-15

Hanne Witschas

3253 9100

10-12

Arne Mosegaard

2224 7252

Kvindekreds
Samfund & os
Quindehygge
Rejseklub
Russisk for begyndere
Skrivegruppen
Slægtsforskning
Studiekreds Samfund
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Teknik
Aktivitet
EDB:
Hold 1 - øvede
Hold 2 - øvede/rutine

Dag
tirsdage
”

10.00-11.30
12.00-13.30

Hold 4 - betjen dig selv på
nettet
Hold 5 - PC-Café

onsdage

10.15-11.15

”
mandage i
lige uger
mandage i
ulige uger

11.30-13.00

10-12
Ole Petersen
12:20-14:30

2334 9806

1. torsdag
i måned
onsdage
mandage i
ulige uger

10 - 13

Leif Thusholt

3131 9200

10 - 14
13-15

Wiebke Zickert
Henrik Kruuse

3024 9319
2482 2043

tirsdage
onsdage
”

10-13
13-16
19-21

Ole Christensen
og
Karlo Sørensen

4014 4517

Aktivitet

Dag

Tid

Aktivitetsleder

Telefon

Madklubben ”Pot & Pande”

Sidste tirsd. 16-20
i måneden
torsdage i
16-22
ulige uger
mandage
16-20

Nadia Langhoff

3253 6265

Jytte Zaar

2148 2898

Palle Dyreborg

2961 5340

Annonceres
torsdage
16-22
lige uger

Jytte Zaar
Jytte Zaar

2148 2898
2148 2898

Digital Foto
Digital Senior
(start 2. januar 2023)
IT-workshop
Lydavisen
Tablet

Tid

16 -18

Aktivitetsleder

Telefon

Hanne Vestmar

3253 0691

Torben Stender

4074 5959

Multimedia:
- Workshop, efter aftale
- Workshop, efter aftale
- Praktik og orientering

Køkken
BODEGA - Madhold
Finere madlavning for mænd
Pensionisthygge
TAVERNA - Madhold

Musik, sang og dans

2942 8511

Aktivitet

Dag

Tid

Aktivitetsleder

Telefon

Al-sang
Bel Canto, Harmonika og Klaver
Les Lanciers
Moderne Dans
Noder, rytmer og toner

tirsdage
onsdage
torsdage
fredage
tirsdage
mandage

10-12
8-11.30
12.45-14.45
13-15.30
10-11
12-15.30

Jon Harild
Georg Sørensen
Hanne Vestmar
Niels Erik Brink
Georg Sørensen
Flemming Kiel

3253 5558
2088 7113
3253 0691
3253 4325
2088 7113
3253 6444

Wiedergårdens Orkester
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VÆVEREN

Information om AKTIVITETSHUSET
Aktivitetshuset er åbent
alle hverdage kl. 8 - 16.
Daglig leder:
Hanne Berthelsen .....................................................		
E-mail:				hanneb@dragoer.dk

3289 0291

Informationen:...........................................................
3289 0292
E-mail:
informationen@wiedergaarden.dk
Åbningstid:				
Mandag - torsdag kl. 9 - 15.
fredage kl. 9 - 14.
Caféen:.......................................................................
E-mail:
cafe@dragoer.dk
Åbningstid: 			
Hverdage kl. 8 - 15.
Brugerrådet:
E-mail:

3289 0293

brugerraadet@wiedergaarden.dk

Arne Kindler

- .....................................................

2485 7038		

Jutta Hørlyck

- .....................................................

2984 5190

Jytte Zaar		

- .....................................................

2148 2898

Leise Svane Andersen - ..............................................

2485 8217

Ole Larsen

- .....................................................

4036 3243

1. suppleant

-

Nadia Langhoff

2. suppleant

-

Bo Biørn Nielsen

Komm. bestyrelsens repr. - Nicolaj Bertel Riber............

2335 2465

Besøg også Aktivitetshusets hjemmeside på:
www.wiedergaarden.dk
Her kan du bl.a. læse en altid opdateret VÆVEREN i en PDF-fil og/eller høre
Væveren læst op (Lydavisen).
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VÆVEREN
En oversigt over

UDVALG
Aktivitetshusets Venner:

E-mail: vennerne@wiedergaarden.dk

Festudvalget:
E-mail: fest@wiedergaarden.dk

Evald Andersen - Form. tlf. 6085 7307
Bente Tersbøl
Information om Aktivitetshusets Venner Birgit Hansen
på hjemmesiden under menu: VENNERNE
Else Fadum
(b) = Brugerrådsrepræsentant i udvalget
Evald Andersen
Hanne Berthelsen
Redaktionerne:
Jennifer Pedersen
Redaktion Væveren:
Jytte Zaar (b)
E-mail: redaktioner@wiedergaarden.dk
Max Hansen
Hanne Berthelsen 		
- Ansvarshavende
Carl-Henrik Coakley
Hanne Vestmar 		
Ole Larsen			
Jane Skibsted Als		

- Redaktør
- Redaktion
”
- Annoncer

Hjemmeside/InfoBoard/Facebook:
Hanne Berthelsen
- Ansvarshavende
Ole Larsen
- Sys. adm backend/forside
Carl-Henrik Coakley - Web master/forside
Hanne Vestmar
- InfoBoard
Linda Skou Remfeldt - InfoBoard
Poul H. Rasmussen - InfoBoard
Knud Berggreen
- Facebookgruppe
Arrangementsgruppen:

E-mail: arrangement@wiedergaarden.dk

Hanne Berthelsen
Hanne Vestmar
Birgit Træholt
Geert Jensen
Karen Stage Pedersen
Kate Nielsen (b)
Kurt Christiansen
Nadia Langhoff
Vibeke Sandberg Nielsen

PR. Gruppen:
E-mail: pr@wiedergaarden.dk

Hanne Berthelsen
Hanne Vestmar
Jane Skibsted Als
Kjeld Bjørn Andersen
Linda Skou Remfeldt
Ole Larsen (b)
Sundhed- og Velværeudvalget:
E-Mail: sundhed@wiedergaarden.dk

Hanne Berthelsen
Jutta Hørlyck (b)
Jørgen Frederiksen
Monika L. Petersen
Besøgsvennerne:
Jørgen Frederiksen - koordinator - 2253 4976
Træffes i Informationen onsdage kl. 10-12
og på tlf. 3289 0292 i dette tidsrum.
Fondsansøgninger:
Jane Skibsted Als 			
Vakant

2969 6868

For øvrige udvalg, se hjemmesiden under
”Kontakt”.
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SKAL DU KØBE
ELLER SÆLGE
FAST EJENDOM?
– så kontakt altid

EDC Bøgvald
Det koster kun
en kop kaffe

Bøgvald

– din lokale ejendomsmægler
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