Juulskov Gods i Kullerup

Bypumpe i Refsvindinge

PROGRAM FOR EFTERÅR 2020

Ældre Sagen, Ørbæk
Ældre Sagen, Ørbæk byder velkommen til efterårets arrangementer.
Ved Årsmødet d. 6. marts blev 2 nye valgt ind i lokalbestyrelsen. Jan Jansen og Else
Marie Jakobsen. Mogens Petersen og Ellinor Viby Jakobsen havde valgt at stoppe.
Mogens fortsætter med IT- arbejdet. Tak for jeres indsats i bestyrelsen.
2020 har været et forår, der ikke ligner et sædvanlig forår. En ukendt og uventet
gæst, Corona, kom med efterfølgende restriktioner, som især har ramt svage og
ældre.
Onsdag d. 11. marts blev alle vores aktiviteter lukket ned. Vores besøgsvenner blev
dog opfordret til at holde kontakten med besøgsværterne via telefonopkald.
Vi har sammensat et program for efteråret og håber det kan gennemføres. Vi
forholder os altid til de gældende regler, som er udstedt fra Ældre Sagen.
En stor tak til alle vores frivillige, nye som gamle. Mange får glæde af jeres
indsats. Tak for det.
Stor tak til vore annoncører, der gør det muligt at udsende dette blad.
Formand i Ældre Sagen, Ørbæk:
Sonja Lykkegaard Hansen.
Redaktion:
Sonja Lykkegaard Hansen.

Distribution:
Svend Åge Risbjerg.
Næste nummer
udkommer i
december 2020.

Bestyrelsens medlemmer
Formand:
Sonja Lykkegaard Hansen
65 33 20 46/23 83 00 10

Næstformand:
Kirsten Holst
20 47 77 67

fm.oerbaek.495@aeldresagen.dk

kullerup.by@gmail.com

Medlem:
Lone Vilhelmsen
20 45 77 19

Medlem:
Lisbeth Langæble
21 64 67 51

lonevil32@gmail.com

lflangaeble@gmail.com

Medlem:
Else Marie Jakobsen
23 25 98 67

Medlem:
Jan Jansen
40 28 52 07

e.jakobsen@youmail.dk

jan.jansen@live.dk

Medlem og sekretær:
Käte Larsen
21 24 71 02

Suppleant:
Karin Degn
65 33 24 77

kla@min-mail.eu

karin.anita.degn@hotmail.com

Suppleant:
Arne Sørensen
65 98 11 93/20 85 05 24

Suppleant:
Gitte Rasmussen
21 28 45 63

Familie.as.maare@hotmail.com

grasmussen429@gmail.com

_____________________________________________________________________________

Webmaster og
lokalredaktør:
Inger Thulin Nielsen
22 31 15 63

Webmaster og
lokalredaktør:
Hans Christian Nielsen
40 12 71 30

banemarken@outlook.dk

hcnielsen32@gmail.com

Kasserer:
Jørgen Stub Holmegaard
24 64 93 65/65 37 12 45
Ks.oerbaek.495@aeldresagen.dk

Koordinationsudvalget i Nyborg Kommune
Formand: Peter Enevold
40 81 86 75
Næstform.: Sonja Lykkegaard Hansen 23 83 10 00
Medl.:
Ib Kruse
24 67 49 97
Medl.:
Jan Jansen
40 28 52 07

peen@tietgen.dk
fm.oerbaek.495@aeldresagen.dk
ib.kruse@gmail.com
jan.jansen@live.dk

Ældre Sagen, Snorresgade 17-19, 2300 København S.
Tlf. 33 96 86 86
Ældre Sagens hjemmeside:

aeldresagen@aeldresagen.dk
www.aeldresagen.dk

Nye medlemmer
Hvis du ønsker at blive medlem af Ældre Sagen, kan indmeldelsen foretages ved direkte
henvendelse til:
Ældre Sagens hovedkontor:
Tlf. 33 96 86 89
Hjemmesiden:
www.aeldresagen.dk
eller kontakt Sonja Lykkegaard Hansen:
tlf. 65 33 20 46/23 83 00 10
Et personligt medlemskab koster
135 kr. pr. halvår.
Et familiemedlemskab koster
220 kr. pr. halvår.
Medlemsfordele
Du kan ringe gratis til tlf. 80 30 15 27 og få social og juridisk rådgivning.
Hos Ældre Sagens jurister og socialrådgivere kan man søge råd og vejledning.
Alle er velkomne til at deltage i Ældre Sagens arrangementer overalt i landet. Se i bladet ”Det
Sker”, der udkommer sammen med medlemsbladet 6 gange årligt eller på hjemmesiden.
Ældre Sagen har rabataftaler med mange samarbejdspartnere. Se i medlemsbladet, eller hent
app’en ”Ældre Sagen, Tilbud” til din smartphone.

Nyborg Kommunes temamøder om ”DET GODE ÆLDRELIV”
De planlagte temamøder:
”Det gode fællesskab” og ”Arveret og fremtidsfuldmagt” forsøges arrangeret i
efteråret.
Tid og sted bliver annonceret i Lokalavisen Nyborg side 3.

Søndagscafé
Alle søndagscaféer afholdes i gæstecaféen på Rosengården, Kløvervej 1, Ørbæk.
Tid: Kl. 14.00 – 16.00.
Søndag d. 6. september
Marinekoret i Nyborg
Søndag d. 4. oktober
Erling med Venner
Søndag d. 1. november
Hiv og Slæv
Kontaktperson: Kirsten Holst tlf. 20 47 77 67
Pris: 50 kr. pr. gang inkl. kaffe og kage.
Ingen tilmelding. Alle er velkomne.

Motion
Cykelture

Ældre Sagen ” Cykler for livet. ”
Vi cykler hver mandag ud i det blå og nyder naturen på de små veje på Østfyn
i et tempo, hvor alle kan være med. Husk cykelhjelm og gul vest.
Vi starter op den 3. august 2020 kl. 9.30 fra parkeringspladsen bag Rosengården og
sidste gang er 26. oktober 2020.
Ingen tilmelding. Bare mød op.
Kontaktperson: Hans Chr. Nielsen
Tlf. 40 12 71 30

Cykelture i Miklenborg
Cykelholdet Miklenborg cykler hver tirsdag kl. 18.30 fra busskuret på Vormark
Allé, i området omkring Miklenborg, et naturskønt landskab med skov, strand og
ådale.
Vi cykler hele sommeren indtil 29. september.
Ingen tilmelding. Bare mød op.
Leder Anna Hansen, tlf. 25 79 40 48
Kontaktperson: Hans Chr. Nielsen
Tlf. 40 12 71 30

Gymnastik
Styrk din smidighed. Få mulighed for samvær med andre.
Motion er med til at holde dig smidig og frisk.
Sted: TIF´s idrætshal, Frørup.
Ingen tilmelding.
Start efterår torsdag den 24. september kl. 9.00-10.00.
Pris: 150 kr.
Ledere: Karen Jensen og Birgit
Pedersen.
Kontaktperson: Inger Jensen
tlf. 62 25 22 38/22 34 62 13

Petanque

Mandage kl. 9.30 – 11.30.
Sted: TIF`s idrætsanlæg i Frørup.
Oplev 2 timers sjov og hyggelig samvær. Om
vinteren spilles der inde i TIF-hallen.
Ingen tilmelding. Kom bare og se om det er
noget for dig.

Kontaktperson: Hanne Ringsmose
61 33 85 96

Motion, Ørbæk Midtpunkt
Alle personer på 65+ eller førtidspensionister, med dokumentation, kan nu få medlemskab for
129,00 kr. pr. md., hvis de registrerer deres betalingskort, så betaling af kontingent kører automatisk.
For dem som IKKE vælger denne løsning og vælger at betale kontant eller ved kort i Ørbæk
Midtpunkt – tillægges et administrationsgebyr på kr. 75,00 pr. betaling, så prisen bliver kr.
204,00/md.
Henvendelse kan også være pr. mail til motion@orbek-midtpunkt.dk eller ring til Café Spar
Nord på tlf. 65 33 14 14, mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00-10.00. Onsdag og fredag kl. 16-18.

Kom og vær med – motion og latter forlænger livet, siges i en stor undersøgelse.
Motion kan udføres på mange niveauer. Dette vil vi gerne være med til at understøtte

Søndag d. 9. februar havde Ældre Sagen, Ørbæk 20 års fødselsdag.
Allerede i februar 1999 begyndte arbejdet med at blive en selvstændig lokalkomité,
som det hed den gang,
Formand for Ældre Sagen i Nyborg-Ullerslev-Ørbæk, Aksel Rosenkrands, satte
arbejdet i gang. Der var dengang 350 medlemmer i Ørbæk kommune.
Efter mange møder og til sidst et stiftende møde på Ørbæk Kro, blev lokalkomitéen
Ældre Sagen, Ørbæk en realitet.
Hele 70 medlemmer var mødt op, man havde ventet ca. 40. I mødet deltog konsulent
Mogens Reiks, der blandt andet orienterede om Ældre Sagens opbygning og
formålsparagraffer.
Til den første lokalkomité blev Annalise Toft den første formand. Den øvrige
bestyrelse var: Paula Hansen næstformand, Ole West kasserer, Laurits Larsen,
Hanne Pedersen, Niels Sørensen, Marna Caspersen og Asta Sørensen. Suppleanter
var Hans Hansen og Margit Sørensen.
Til fødselsdagen deltog den nu pensionerede konsulent Mogens Reiks, Annalise
Toft, Marna Caspersen og Hanne Pedersen.

Annalise

Mogens

Marna

Hanne

Underholdning v. ”Pastor Olsens Kvartet”

Social café i Café Rosengården, Ørbæk:
Social café erstatter Senior Info og er åben første onsdag i måneden kl. 10-13.
Første gang d. 2. september.
Inger Jensen og Kjeld Jul Skovsbo Hansen

Efterårets arrangementer
Billetsalg i Café Rosengården kl. 10.00-13.00
Mandag d. 3. august.
Mandag d. 7. sept.
Mandag d. 5. okt.
Mandag d. 2. nov.

Almas Hus hver torsdag kl. 10.00-13.00
Dog ikke åben i uge 42

13.9.2019
fællesspisning

3.10.2019
Galleri Galschiøt
3

_
_______________________
Uddeling af årsnåle ved Årsmødet d. 6. marts.
15 år til Karen Nielsen – 10 år til Inger Jensen, Dorthe Leerberg,
Erling Leerberg, Jytte Kristensen og Gurri Nielsen

IT - tilbud
Slægtsforskning på PC:
Kurset foregår som en studiekreds, så vi hjælper hinanden med at blive bedre til at
slægts forske, ved hjælp af forskellige hjemmesider som giver adgang til kirkebøger
og folketællinger.
Kurset foregår i Ørbæk Boldklubs lokale ved Ørbæk Midtpunkt.
Instruktør: Mogens Petersen
Kursus vil kun blive tilbudt til de, som i forårssæsonen fik afbrudt deres
kursus.
Deltagerne vil blive orienteret gennem personlig mail eller telefonisk om hvornår
kurset finder sted – samt om evt. egen betaling suspenderes.
Tilmelding kan ikke finde sted.

Læring om brug af iPad:
Denne lægges fremover ind under it-caféen – så der vil altid være en iPad-hjælper til
stede i it-caféen om onsdagen.

IT-Café: Ingen tilmelding - Gratis - kom bare.
Denne starter op igen onsdag d. 2. september 2020 og afholdes hver onsdag
formiddag i Ørbæk Boldklubs lokale ved Ørbæk Midtpunkt, fra kl. 9.30 – 11.30.
I it-caféen kan du få hjælp med alle typer it-udstyr:
Bærbar PC, iPad, Android tablet og Chromebook samt Smartphones både iPhone og
Android phones.
Af og til har it-caféen gæster udefra der fortæller omkring specielle emner – eller vi
afholder en temadag.
Du kommer blot med din bærbare PC, iPad eller telefon. Så snakker vi om, hvad du
gerne vil vide noget om, have hjælp til m.v. Der er også en kop kaffe og en god
snak. Vi er ca. 20 hver onsdag, men der er plads til flere, så fortæl det gerne til dine
venner.
Kontaktperson: Mogens Petersen tlf.: 30 12 66 71

PC-hjælp - i eget hjem
I Ældre Sagen har vi frivillige it-vejledere, som gerne kommer hjem til dig og
hjælper dig med at løse mindre edb - problemer.
Henvendelse til Mogens Petersen tlf.: 30 12 66 71

Hotline tlf.: 63 33 80 00
Nyborg Kommune tilbyder, sammen med andre kommuner, hjælp til digital
selvbetjening med computeren - også uden for almindelig åbningstid. Har du brug
for hjælp, så kan du nu ringe til hotline i dette tidsrum: Mandag - torsdag kl. 09.00 18.00 og fredag 09.00 – 13.00.

Social indsats ved Ældre Sagen, Ørbæk
Alle frivillige er forsikringsmæssigt dækket under udførelsen af det frivillige
arbejde, desuden har de tavshedspligt.
Som frivillig bliver du introduceret til opgaven, og du kan deltage i relevante
kurser, som Ældre Sagen tilbyder gratis.
Der er altid brug for frivillige, som vil bruge tid på nogen af de mange opgaver,
der ellers ikke bliver udført.
Til glæde for de der får hjælp, men ikke mindst til glæde for den frivillige selv.
Kontaktperson: Lisbeth Langæble tlf. 21 64 67 51

Besøgshund
Beboerne på Rosengården får besøg af besøgshunde. De kommer også i ”Klub
Ørbæk”.

Naja Berg
med sin hund
Jucie

Karen Nielsen
med sin hund
Emma

Besøgsven. – Hvordan bliver jeg besøgsven?
Det er hyggeligt at have en at tale med. En som har tid og overskud til at lytte. Det er
også rart at være to, når man går en tur. Eller bare være to sammen for en stund.
Vil du være med til at gøre noget positivt for et andet menneske og skabe glæde ved
at blive frivillig besøgsven? Har du overskud og lyst til at besøge et ældre ensomt
menneske, var det måske en idé at blive besøgsven?
Besøget kan være en gang hver anden uge, eller hvad I bliver enige om.
Det er helt op til dig og den du skal være besøgsven for.
Bliver du forhindret, aftaler du selv med den ældre, hvornår du kommer næste gang.
Nogen tror man binder sig til et fast ugentligt besøg. Sådan behøver det ikke at være.
Mere information ved henvendelse til:
Karen G. Larsen tlf. 23 44 07 45, mail: kagl@live.dk

Besøgsven. – Hvordan du får en besøgsven?
Besøgstjenesten er et gratis tilbud til alle ældre, der savner kontakt til andre
mennesker.
Du kan ringe eller sende en mail til besøgslederen og aftale et besøg hjemme hos
dig. Herefter vil besøgslederen prøve at finde en besøgsven, der passer dine
interesser.
Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at få en besøgsven.
Henvendelse til: Karen G. Larsen tlf. 23 44 07 45, mail: kagl@live.dk

Bisidder
Har du behov for eller ønske om at have en person med, når du skal til samtale med
myndigheder, sundhedspersonale eller andre, så kan du hente hjælp gennem
bisidderordningen.
Enhver borger, der ønsker det, har ret til, at en anden person deltager ved enhver
henvendelse til myndighederne.
Det er borgeren, der vælger, hvem hun eller han ønsker som bisidder. Fire ører hører
bedre end to, og man har en, som man bagefter kan drøfte sagen
med.
Bisidderen er medlytter/formidler.
Har du brug for en bisidder.
Henvendelse til:
Hanne Ringsmose
tlf. 61 33 85 96

Buskørsel for beboerne på
Rosengården
Der køres busture flere gange om måneden, når
vejret tillader det. Ture ud i naturen, eller hvis
beboerne har et særligt ønske om at komme til et
bestemt sted. Der er altid personale med fra
Rosengården.
Poul Erik Nielsen

Dagcentret ”Klub Ørbæk” Nyborg Kommune
Et dagcenter for personer med begyndende hukommelsesproblemer eller demens.
Ældre Sagen har også frivillige, der kommer i klubben.
Kunne du tænke dig at være med til socialt samvær i hyggelige omgivelser, kan du
kontakte:
Lisbeth Langæble tlf. 21 64 67 51

Demensaflastning
Det kan være svært at være pårørende til en hjemmeboende dement borger.
Ældre Sagen kan tilbyde aflastning/hjælp til en ægtefælde, eller anden pårørende, så
den pårørende kan komme hjemmefra et par timer.
Vil du vide mere så kontakt:
Lisbeth Langæble tlf. 21 64 67 51

Frivillige på Rosengården
Vi har frivillige, der kommer på Rosengården 2 gange om ugen, hvor der hygges
med kortspil og rafling.
Vi vil rigtig gerne have flere frivillige, så hvis du er interesseret og vil høre mere,
kan du kontakte:
Lisbeth Langæble tlf. 21 64 67 51

Hjælpende Hånd
Gratis hjælp til små opgaver i hjemmet, men brugeren skal selv betale evt.
materialer.
Man kan få hjælp til små opgaver i hjemmet af ca. 1/2 times varighed, hvis man bor
indenfor gl. Ørbæk kommunens grænser.
Den frivillige må ikke påtage sig opgaver, der kræver autoriseret håndværker.
Hjælpen må ikke være til fare for brugeren eller den frivillige.
Henvendelse til:
Jørgen Johannessen tlf. 20 91 17 50, Bent Gylling tlf. 25 12 26 80
Hjælp til indstilling af dit tv: Freddy Mortensen tlf.: 41 47 45 98

Ledsagertjenesten/gå med ven
Bor du i Nyborg Kommune, på plejehjem eller hjemme og er bevilliget
hjemmehjælp fra kommunen, og ikke har nogen til at ledsage dig ved lægebesøg,
sygehusbesøg mv. kan du få hjælp.
I samarbejde med Nyborg Kommune tilbyder Ældre Sagen at stille ledsagere til
rådighed.
Henvendelse til: Karin Degn tlf. 65 33 24 77

Skole/daginstitutionsvenner
Tager udgangspunkt i det gode generationsmøde til glæde og gavn for den frivillige
og børnene.
Som frivillig er du tilknyttet en skole/daginstitution, hvor du kommer efter lyst og
behov.
Du får kontakt til livsglade børn og unge, indblik i børnenes liv, gode oplevelser og
mulighed for at dele din viden og erfaringer indenfor det område du vælger at
bidrage i.
Du kan hjælpe med lektielæsning, læsetræning, sprog, billedkunst, håndværk, læse
en historie, lege med de små, musik, sang og meget mere. Det er helt op til dig selv
at vælge, hvad du vil byde ind med, og hvor ofte og hvor længe dagen skal være.
Alle vores frivillige melder positivt tilbage. De føler sig meget velkomne af både
personale og børn.
Vi vil rigtig gerne have flere frivillige, så hvis du er interesseret og vil høre mere,
kan du kontakte:
Else Marie Jakobsen tlf. 23 25 98 67

Stolegymnastik
En gang om ugen er der stolegymnastik for beboerne på Rosengården. Det sker i
samarbejde med personalet under ledelse af:
Karen G. Larsen

Tryghedsopkald
Få et tryghedsopkald hver morgen mellem kl. 8.30-9.00 af en frivillig. Et dagligt
opkald kan være med til at give dig tryghed i hverdagen, hvis du bor alene. Det er
gratis, og det kan være dejligt at høre en kendt stemme, der ønsker dig en god dag.
Har du lyst til at tilmelde dig, eller få mere at vide, får du nærmere information ved
henvendelse til:
Lone Vilhelmsen tlf. 20 45 77 19

Vågetjenesten
Har du som pårørende brug for støtte eller omsorg i en svær tid, så vil vi gerne yde
støtte til aflastning af pårørende til døende i eget hjem eller på plejecenter.
Vågetjenesten består af frivillige erfarne personer, som kan gøre den allersidste tid
mere tryg for den døende, når livet ebber ud. Vågetjenesten kan aldrig erstatte de
offentlige tilbud og forbindelser med terminal pleje og omsorg til borgeren.
Opgaveløsningen foregår i den udstrækning det er muligt på den døende borgers
præmisser.
Vågetjenesten kan bruge flere vågere.
Har dette interesse for dig, eller vil du vide mere.
Få nærmere information ved henvendelse til:
Lisbeth Langæble/ Lone Vilhelmsen
Tlf. 61 29 03 47

Til opslagstavlen
Søndagscafé

søndag d. 6. september kl.14

Sensommerfest

torsdag d.10. september kl. 18

Søndagscafé

søndag d. 4. oktober kl. 14

Rebellen fra Langeland

fredag d. 9. oktober kl. 18

Danmark spiser sammen

onsdag d. 28. oktober 17.30

Søndagscafé

søndag d. 1. november kl.14

Efterårshygge

søndag d. 8. november kl. 12

Julefrokost

fredag d. 20. november kl.18

Bookingsystem til vores arrangementer forventes klar sidst i august.
Tilmeld ”NYHEDSBREV” på vores hjemmeside: aeldresagen.dk/oerbaek.
Her kommer seneste nyt.

Fra foredrag d. 26. februar med Kresten Drejergaard

