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Så bliver det ikke mere forår - en blomstrende hvidtjørn med en smuk klar 

forårshimmel som baggrund!

Digital Foto gruppen i Aktivitetshuset kårer hver måned ”månedens foto” - 
maj måneds vinderbillede blev dette smukke stykke forår taget af Jens Larsen. 

Redaktionen  ønsker tillykke.

Foto: Jens Larsen
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Hvad sker der?Juni:
02. 15.00 - 17.00 Fredagscafé (se hjemmeside) Caféen
12. 10.00 - 11.00 Billetsalg til kommunens efterårs/jule  
  Pensionistskovture Forhallen
Juli:  Ferie 8. - 30. juli
August:

08.  12.00 - 15.00       Helstegt pattegris på terrassen       Huset
10.  Kommunens Skovtur, Kullen Bus
September:
03. 14.00 - 16.00 Søndagscafé, Frim Fram Trio Caféen
24. 14.00 - 16.00 Kaffesmagning Caféen
Oktober:
01.  14.00 - 16.00  Søndagscafé, HC & John Caféen
29. 14.00 - 1600 Søndagscafé, Visens Venner Caféen
November:
01. 12:00 - 16:00 Et kongeligt Fort v/Dines Bogø Festsalen
December:
01.  Kommunens skovtur, Juletur til Sverige Bus

eller Dankort kan anvendes ved billetkøb i 
Informationen.

Næste gang den 13. Juni

Har du noget, du mangler?
Glemmekasserne tømmes den  
anden tirsdag i hver måned.  

SOMMERFERIE
Caféen og Informationen holder ferie  

i ugerne 28, 29, og 30 (8.-30. juli)

MEN
HUSET er åbent 6.30 - 11.30 for de aktiviteter, som IKKE 

har meldt sommerferie til Informationen. Motionens 
redskaber kan benyttes som sædvanligt i dette tidsrum.  

Rigtig god sommer til alle —og på gensyn 31. juli.
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Brugerrådet informerer

Arne Kindler  
på vegne af Brugerrådet

Jeg har flere gange hørt, at der er nogen, der gerne ville 
deltage på et hold, men da det er overtegnet, har de ikke 

haft lyst til at stå på venteliste.

Min opfordring er: Skriv jer endelig på venteliste - hvis der er 
nok til at oprette et nyt hold og vi kan finde én, der vil stå for 
det, så gør vi det.  Hanne Berthelsen

Ventelister

Torsdag den 20. april blev der afholdt 
Årsmøde i Aktivitetshuset. Her gennemgik 

Hanne B. årets store og små hændelser, samt 
regnskabet for 2022, som sluttede på bare 
9.000 kr. fra budgettet. Stor ros.
På Årsmødet var der kampvalg til det 
nye Brugerråd, 7 kandidater opstillede. 
Til Brugerrådet blev valgt: Jutta Hørlyck, 
Thomas Wærling og Flemming Dan Nielsen. 
Som suppleanter blev valgt Jytte Zaar og Ole 
Larsen. De valgte ønskes til lykke. En kæmpe 
tak til de afgående Nadia Langhoff og Bo 
Biørn Nielsen og Brugerrådets sekretær 
gennem mange år Kate Nielsen. Velkommen 
til Gitte Larsen, som bliver ny sekretær.
På førstkommende møde i Brugerrådet bliver 
posterne som kontakter for Husets grupper 
besat.

I den seneste periode har Brugerrådet 
bl.a. arbejdet for, at der kan etableres 
ladestandere på parkeringspladsen ud 
mod Kirkevej. Der er også arbejdet med 
cykelparkeringen. Der bliver etableret flere 
cykelparkeringsmuligheder inde i gården 
og Strandparken afdeling 9 har udvist stor 

velvilje og betaler for etableringen - TAK.

Nu nærmer vi os med raske skridt den gode 
sommertid, og flere hold holder pause. 
HUSK at melde afbud til Informationen og til 
Caféen, så de bedre kan disponere maden til 
alles bedste.

Aktivitetshuset har været vært for besøgende 
fra Frankrig – Frederiksberg – Vallensbæk 
og Vestegnskommunernes Ældreråd. I 
august kommer der besøg fra Hørsholm. Fra 
Brugerrådet skal der lyde en STOR TAK til de 
ledere, der viser deres værksteder frem, og 
til Besøgsmodtagelsen, der er med til at vise 
vores Hus frem.

Alle aktivitetsledere har den 27. april været 
inviteret på inspirationstur til Bakkehuset i 
Vedbæk. Det bliver rigtig spændende at høre 
nye ideer fra besøget.

Nye hold og tiltag er på vej, bl.a. en 
Repaircafé, der bemandes i samarbejde med 
Repaircafédanmark. Vi forsøger at samle en 
gruppe, der har interesse for keramik, og 
så arbejdes der for, at anskaffe fornødent 
materiel. Fredag den 2. juni afholdes for 
første gang Fredagscafé, hvor husets orkester 
kommer og spiller. Vi slutter dagen med 
fællesspisning for dem, der har bestilt og 
betalt maden en uge i forvejen.

Vi i Brugerrådet ønsker alle  
en rigtig god sommer!
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Kontakt os for tilbud

Bjergerlav 3 · 2971 Dragør · Tlf. 4055 2799 · E-mail: owh@owh.dk
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SØNDAGSCAFÉ
3. SEPTEMBER KL. 14 i Caféen

Helstegt pattegris på terrassen
Så er det atter tid til at grille, og vi gentager de forrige års store succes

TIRSDAG 8. AUGUST KL. 12.

Theis har bestilt pattegrise, som han 
griller for os på den store grill.

Hertil serveres flødekartofler og 
årstidens salat.

Øl, vin og vand til de sædvanlige 
favorable priser.

Vi satser naturligvis på godt vejr og dækker også op udendørs.

Billetter á 175 kr. i Caféen, fra 1. Juni
Tillægsbillet til kaffe og kage 40 kr.

Senest 1. august.

Obs. Bordreservation sker i Caféen!
Dørene åbnes kl. 11 ! 

Søren Anker Nielsen, Frim Fram Trio, kan noget, vi altid 
glæder os over!

”En tremandstrio” med musik på engelsk, fransk, spansk, 
italiensk og dansk.

Russisk er ”desværre” pt. udgået!!

Det hele er kædet sammen med anekdoter vedr. de 
aktuelle numre, samt andre historier, samlet gennem 

en lang karriere inden for musikken.

Det er ikke kedeligt!

Billetter i Informationen 150 kr. fra 6. juni 
Kaffe og kage inkluderet i prisen
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Nyt fra Besøgsvennerne

Af Jørgen Frederiksen

På vegne af 
Besøgstjenesten

Nu er foråret endelig kommet, så vi kan 
komme ud og nyde naturen og det 

dejlige vejr. Jeg er igang med at knytte nye 
bekendtskaber.

En del af jer har glædet jeres borger med

blomster og chokolade, hvor jeg efter 
følgende har godtgjort jer for udgiften.

Men til jer alle - forsæt med at glæde jeres 
borger - en gang imellem. Det er det vi har 
midlerne til.

I er altid velkomne til at kontakte mig på 
tlf. 2253 4976 - mail: jorgenf1952@gmail.
com eller om onsdagen mellem kl. 10-12 i 
informationen.

I ønskes alle en god sommer.

Hensyntagende gymnastik
Glemmer du? 

Så hjælper hyggeligt samvær, let motion og glad musik til humøret.
Tag gerne din partner eller din gode ven med! 

Vi byder på let motion. 
Vi bevæger os til  musik vi kender. Det kan være med til at stimulere vores erindringer og 
give glæde.
Vi lægger meget vægt på det hyggelige samvær. 
Vi vil også gøre brug af stolegymnastik, som vil være med til at styrke vores livskvalitet , og 
det genkendelige liv .
Et par praktiske ting:
Tilmelding i informationen.
Onsdage 13 - 14.30 (undtaget 1. onsdag i måneden)
Husk fodtøj du kan bevæge dig i og husk at medbringe  
vand.
Aktivitetsleder Mie Rishøj
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For at komme i gang med at træne skal du 
henvende dig i receptionen for tilmelding. 
Derefter kontakter du en instruktør pr. 
telefon, eller kommer i “Motionen” mellem 
kl. 9 og 10 og opsøger instruktøren, som 
vil gennemgå lokalet med dig og aftale 
det videre forløb. Her kan du fortælle om 
dine mål for træningen og om eventuelle 
skavanker, der skal tages hensyn til.

Vi må dog understrege, at vi ikke er læger 
eller fysioterapeuter, men frivillige der 
forsøger at hjælpe andre på vores alder, 
og at træningen er på eget ansvar.

Vi gør dette for at sikre, at alle får en 
grundig instruktion i maskinerne og føler 
sig godt modtaget i Motionen.

I Aktivitetshuset har du mulighed for at 
træne alle ugens hverdage mellem 06.30 - 

16.00, dog undtagen følgende tider: 

Mandage 13.30-14.15, tirsdage og torsdage 
14.00-15.30, her er lokalet forbeholdt 
fysioterapeuterne.

I lokalet er der maskiner til forskellige former 
for opvarmning, maskiner der træner de 
store muskelgrupper og endda mulighed for 
spinning.

Af Kim Carlsen 
På vegne af 
Instruktørerne

Velkommen til Motionen

Husk - Motionen har åbent hele sommeren og alle helligdage
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Da plastik for alvor kom frem i 70`erne, brugtes der virkelig meget af det – det gjorde livet 
meget nemmere – man vidste jo ikke bedre. 

Og det er jo ganske SKRÆKKELIGT !

Det vil vi – hos ”Posedamerne De Nette Piger” i dag gerne råde bod på – så derfor syr vi 
poser – indkøbsposer, opbevaringsposer m.m. - af stof, som vi modtager som donationer fra 
venner, familie, naboer m.m. 

Det er gardiner, duge og meget andet og efterhånden er det blevet en hel hobby.

Poserne leveres til Aktivitetshuset, kommunen, institutioner og genbrugsforretninger og 
poserne er ganske gratis.

Personligt har Lis produceret ca. 1.500 poser - f.eks. har en børnehave fået leveret ca. 50 små 
poser - til eksempelvis småsten fra stranden, kastanjer el. måske ”fredagsslik”, kun fantasien 
sætter grænser for, hvad man kan bruge poserne til. 

Der er ligeledes gennem tiden syet poser til yogamåtter o.lign. og der har været et samarbejde 
med træværkstedet om poser til fuglehusene, som træværkstedet laver.

Vi er fire på holdet som mødes hver anden fredag i ulige uger kl. 12.30 i Aktivitetshuset. Vi 
synes det er SÅ hyggeligt at sy poser, samtidig får vi masser af grin og gode snakke. 

Der er sagtens plads til flere, hvis man har lyst til at være med – det er bare at møde op i 
sylokalet – ses vi ? 

Vil du hjælpe og har stof i gemmerne, så kan det 
afleveres i Informationen.

Venlig hilsen 
Lis Bruun og Susanne Versner

Lidt til den gode historie fra 
”Posedamerne – De Nette Piger”

SOMMERHOLD PC/IT

I sommerperioden vil PC/IT-instruktørerne være at træffe følgende  
tirsdage mellem kl. 10 og 12. 

6. juni + 13. juni
Er du stødt ind i et problem, eller vil du blot have hjælp til lidt genopfriskning eller 
vedligeholdelse af det, du har lært, så har du muligheden for dette disse dage:

Hilsen PC/IT-instruktørerne
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Træværkstedet

Træværkstedet i Aktivitetshuset har været forsømt i mange år og maskinerne var gamle 
og nedslidte.

Men nu har vores værksted fået en gevaldig opdatering. Lokalet er malet, nye elinstallationer 
plus nye energivenlige loftarmaturer opsat.

Så der er kommet et rigtigt godt arbejdslys i hele lokalet.

Helge der stod for værkstedet i mange år passede godt på maskinerne, og ønskede ikke at 
skifte noget ud, men via sin dygtighed kunne han reparere de fejl der opstod.

På den måde forlængede han maskinernes levetid, men den mulighed har vi ikke mere efter 
at Helge er stoppet  (grundet sygdom) .

Derfor trængte værkstedet til en modernisering, med nye og bedre maskiner.

Velux Fonden har været særdeles flink til at støtte op om projektet med en flot donation, til 
indkøb af diverse maskiner, så vi nu har et super moderne værksted.

Arbejdsmiljøet er blevet forbedret, med 2 stk. industristøvsugere + 1 spånsuger der fjerner 
støv under og efter tilskæringer.

Så stor tak til Husets fundraisor Jane Als og Velux Fonden.

Aktivitetshusets Venner har også ydet støtte til inventar bl.a reoler, arbejdsbord og diverse 
sikkerhedsudstyr, briller og støvmasker mm. og stor tak for det.

Nye brugere er kommet til, vi har nu tre meget aktive pige, som er med til at give en venlig 
og rar atmosfære på værkstedet.

Værkstedet, hvor der bliver snakket lidt og arbejdet meget .

De bedste hilsener fra alle på Træværkstedet

Henning Matz
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Regnskabsåret for Støtteforeningen rinder 
snart ud, idet vores regnskab slutter den 

30. juni.

Hvordan er det så gået? Det vil jeg forsøge at 
skrive lidt om. 

Foreningens bestyrelse var samlet til 
bestyrelsesmøde den 17. marts 2023, og 
her oplyste kassereren, Erna Carlsen, at 
foreningen indtil da havde 367 betalende 
medlemmer. Desværre havde en del 
medlemmer ikke fornyet deres medlemskab. 
Havde de gjort det, var foreningen nået op 
på vores mål om 400 betalende medlemmer.

Vi håber, at det sker i næste regnskabsår, der 
begynder den 1. juli 2023. Det har dog været 
en stor glæde, at der er mange nye, som har 
meldt sig ind i foreningen, ligesom en del har 
betalt mere end de kr. 150 i kontingent.
• Foreningen har også været begunstiget 

med mange flotte donationer.
• Det begyndte med, at vi modtog kr. 3.690 

fra de besøgende fra Israel.
• Dragør Bridge Club donerede kr. 1.000.
• Ældre Sagen i Dragør donerede kr. 1.000.
• ”Sildens dag” donerede kr. 5.000, da de 

ophørte som forening.
• De Dragør Vandhunde donerede kr. 1.000.
• Jane Als har solgt blomsterdekorationer 

og doneret kr. 750.
• Lokalhistorisk Forening donerede kr. 500.
• Træværkstedet har doneret kr. 2.200.
• Aktive Kvinder i Dragør donerede kr. 

Nyt fra støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner”
9.710, da deres forening blev opløst.

• Strikkepigerne donerede kr. 3.500, da de 
solgte ud af deres arbejde.

• Fra solgte varer er der også kommet nogle 
beløb, idet sælgerne yder 10% til huset.

Alt i alt er der rigtig mange, der har tænkt 
på Aktivitetshuset, og gerne vil støtte op 
om aktiviteterne og brugerne. Det er vi i 
bestyrelsen meget glade og taknemlige 
for. Alle midler, der bliver givet til 
støtteforeningen, bliver brugt til aktiviteter i 
huset. Uden støtteforeningen ville mange af 
aktiviteterne ikke komme i gang eller gå i stå.

Foreningen har i året støttet rigtig mange 
ønsker. Det bliver for meget af nævne dem 
alle, men vi har givet spillekort til bridge- og 
whist-holdene. Skakbrætter til skakholdet. 
Forskellige remedier til vandgymnasterne. 
DVD til flere af motionsholdene. Nye PC-er til 
undervisningslokalet. Forskellige reservedele 
til stensliberne. Ny tromme til Wiedergårdens 
Orkester. L´hombre holdene har fået 
kortblandemaskiner. Moderne dans til indslag 
i anledning af deres jubilæum. Kaffemaskine 
i Caféen udskiftet. Støtteforeningen betalte 
halvdelen, og Brugerrådet den anden 
halvdel. Jakker til lederne i motionen. 
Mosaikpigerne har fået materialer til et 
kunstværk. Bolde til Bordtennis holdet. 
Fornyelse i træværkstedet. Nyt løbebånd i 
motionen. Tilsagn om betaling at halvdelen 
til bustur for aktivitetslederne. Nye elastikker 
til motionen. DVD til knogletræning

Bestyrelsen besluttede, at Støtteforeningens 
generalforsamling skal være onsdag 20. 
september kl. 14. Sæt kryds i kalenderen. 
Der kommer nærmere i næste blad.

Tak til alle som støtter op om 
Aktivitetshusets Venner.

Af Evald Andersen
Formand
Mail: vennerne@wiedergaarden.dk

Mobil: 6085 7307
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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

SOMMERTRÆNING
Aktivitetshusets Gå-Hold:

I perioden fra 18. juni til og med 6. august, vil der om onsdagen fortsat være afgang fra 
Aktivitetshuset kl. 10.30—helt som vi plejer.

Dog vil jeg i perioder ikke være der hver onsdag 
, så går I selv af sted. Alle med tilknytning til 
Aktivitetshuset er velkomne til at deltage - 
man møder bare op. Vi går ca. 4-5 km på en 
times tid.

Smidighedstræning på Græs:

Fra fredag 30. juni til og til og med 28. juli (ugerne 26-27-28-29 og 30) vil der fra kl. 11 
være træning.

Vi mødes ovre på plænen i anlægget ved Omsorgscenteret Enggården.

HUSK ….. dog ikke, hvis det regner/blæser, eller det 
evt. har regnet en del i løbet af natten!

Da vi skal ned og ligge på græsset, skal I huske 
at medbringe en yogamåtte, et fleecetæppe, 
træningselastik og et par små sokker til boldøvelser. 
Husk også at medbringe noget at drikke. 

Vi plejer hver især selv at medbringe en lille termokande med kaffe tilhygge efter endt 
træning.

I den periode, vi er ude på græsset, er alle fra Aktivitetshuset selvfølgelig velkomne til at 
deltage.

 
Hensyntagende gymnastik 

fortsætter helt som vi plejer, det vil sige, vi bliver i Festsalen med den vanlige undtagelse af 
den 1. onsdag i hver måned .

Hilsen og på gensyn Mie Riishøj
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Siden 1997, og sikkert også før den tid, er der blevet spillet l’hombre i Aktivitetshuset og 
det skulle gerne fortsætte. L’hombre er et rigtigt morsomt, spændende og chancebetonet 

spil, som efterhånden ikke kendes af så mange, da det nu om dage mest er bridge der spilles.

L’hombre minder en hel del om whist, men spilles kun med 40 kort, så hvert spil varer ikke 
så længe. Dertil kommer at det er et 3-mandsspil, så man har ikke behov for at have en fast 
makker. Det vil sige, at spilføreren (den som har den højeste melding) skal klare sig alene 
mod de to andre.

Skulle man fremhæve nogle af de goder der er ved at spille l’hombre, så er det ud over at have 
det sjovt med andre rare mennesker, at man opnår en rigtig god træning af hukommelsen 
og det er vel noget vi alle kan have glæde af.

Det ville være rigtig trist, hvis holdet må ophøre pga. manglende tilslutning, så jeg håber at 
nogle flere har lyst til at være med. Forudsætningen for at være med er kun, at du kan lide 
at spille kort. Hvis du ikke har kendskab til spillet, skal jeg nok lære dig det. Kender du det i 
forvejen, er du selvfølgelig også meget velkommen.

Har dette givet dig lyst til at være med, så er det kun at kontakte mig, så giver jeg gerne 
yderligere information om spillet og kan tillige forsyne dig med skriftligt materiale, så du 

derved kan få en forsmag på hvad spillet går ud på.

Vi spiller hver fredag kl. 13-16 i Studielokalet.

Glæder mig til at høre fra dig.

Med venlig hilsen 
Søren Arnbo, Aktivitetsleder 
Telefon: 3253 6122 eller 2163 4122 
Mail: skarnbo@gmail.com

L’hombre længe leve
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GÅ-TUR - STAVGANG - BARE UD AT GÅ

Til alle interesserede.

I gennem mange år har vi gået hver torsdag fra Dragørs Aktivitetshus og rundt i og omkring 
Dragør. Vi starter kl 10 og går i omkring 1 time. Vi går i et tempo hvor alle kan være med.

Vi nyder at gå sammen og samtidig får vi set mange forskellige steder af Dragør. 

Oprindelig er turen startet af Diabetesforeningen - det er gratis og alle er velkomne, man 
skal bare have lyst til at gå sammen med andre og få en lille snak samtidig.

Vi slutter af i Aktivitetshuset med en kop kaffe eller et glas vand og snakker om løst og fast.

Et par gange om året mødes alle grupperne til en frokost. Det er torsdagsgruppen og 
mandagsgruppen, der går hver mandag kl. 10 fra Plejehjemmet på Løjtegårdsvej.  Frokosten 
holdes i Dragørs Aktivitetshus.

Så mød op om torsdagen kl. 10 og få lidt frisk luft i ansigtet.

Vel mødt - Dragørs Aktivitetshus
Tårnby-Dragør Lokalforeningen, Diabetesforeningen.

KØRETIMER
Har du brug for en rutinetime, genopfriskningstime, opdatering af nyere 

skiltning/påbud etc. eller er du blot lidt utryg i trafikken, så tilbyder jeg en 
køretime i skolevogn for 400,00 kr. 

Køretimen kan starte og slutte på din adresse. 

På gensyn!

Dragør Køreskole 
Sven Erik Marcussen 

tlf. 4041 6493
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Vi søger - den gode historie

Den 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

 
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.. 

Næste nummer af Væveren udkommer  den 1. September 2023 
Indlæg skal være Redaktionen i hænde SENEST DEN 31. Juli 2023.

Venligst bemærk, at Væveren ikke optager indlæg eller annoncer af politisk eller 
religiøs karakter.

Læserindlæg

Patchwork
Er det noget for dig?

Vi er en lille flok damer, som synes det er 
sjovt og hyggeligt at sy patchwork.

Der bliver syet på maskine og i hånden, du 
bestemmer selv.

Har du samme interesse som os, er du meget 
velkommen, på vores hold.

Vi mødes hver torsdag  kl. 13 - 16.

Har du tid og lyst, så kik forbi, eller ring til 
mig. 
Mvh Kirsten Grovermann - 3126 4803

Lyst til at arbejde med ler og 
lave keramik 

 
 

Er der nogle brugere af Huset der ligesom 
jeg godt kunne tænke sig at lære at lave 

keramik?

Hvis vi er rigtig mange, der har lyst, vil man 
søge tilskud til ovn og drejebænke.

 
Så hvis du er interesseret, så kontakt mig 

på telefon 2174 4766

Annette Scheutz 
Aktivitetsleder
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KLINIK FORFODTERAPI
v/ statsaut. fodterapeut Pia Berg

Lillegade 2, 1. sal 
2791 Dragør

Tlf. 32 53 40 11
Konsultation efter aftale

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

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



18

V ÆVEREN

           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.

Sommerhilsen til Moderne 
dans

Vi har holdt afslutning, men har 
sommerdans følgende 

fredage kl. 13 - 15:  
2. + 9. + 16. juni.

Jeg ønsker alle de glade dansere en rigtig 
god sommer og på gensyn til august,  
hvor vi glæder os til at mødes igen.

Niels Erik Brink 
Aktivitetsleder

Lancierholdet ønskes god
sommer

Vi sluttede sæsonen af med en lækker 
frokost 1. juni, og jeg glæder mig meget 

til at se jer alle igen til september og håber, I 
får en rigtig dejlig sommer.

På gensyn 
Hanne Vestmar

Ja, man ankommer vel standsmæssigt, 
når man skal til aktiviteter og i Caféen.

OBS
Briller kan afleveres i Informationen.

Batterier modtages ikke mere!
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Madlavning 

Hvad har du 
lyst til i dit 
Seniorliv?

Kunst

Socialt liv

Samvæ
r 

AOF Amager
Saltværksvej 68 

2770 Kastrup

Tlf.: 3251 1495 
www.aof-amager.dk

Guidede 
byvandringer 
og ture i 
naturen

M
otion
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Billetsalg d. 12. juni kl. 10 i Aktivitetshuset. 
Tur 3: Kullen og tur 4: julemarked i Bosjö Kloster i Skåne

Det er som de foregående år reglen, at man KUN kan deltage i 1 af årets 4 ture, man skal 
være pensionist samt bo i Dragør Kommune. 

Man kan kun købe 2 billetter hver.

Tur 3: Kullen, Flickorna Lundgren og Krapperup Slot
Torsdag d. 10. august kl. 8.00- ca. 19

Husk pas el. kørekort
Pris:  350 kr.   

Kullen er et af Sveriges mest storslåede naturreservater. Det er et otte km langt bjerg, der 
tilbyder næsten alt, man kan ønske sig af naturoplevelser. Vi skal besøge udstillingen 

Naturum Kullaberg og Kullens Fyr, Sveriges højst beliggende fyr, anlagt første gang i 1561. 
Det nuværende er fra år 1900.

Derfra kører vi til Flickorna Lundgren på Skäret, hvor vi får en svensk lunch. Kaffestugan blev 
etableret i 1938 af syv søstre, og man kommer her for ”att njuta lunch” i den fantastiske 
have. 

                Foto: Flickorna på Skäret                                                       Foto: Krapperup Slott

Efter lunch kører vi til Krapperup Slot for en parkvandring og kaffe med kage. Slottet er 
opført i 1500 -tallet og ombygget i 1700-tallet. Her er både gårdmuseum, kunsthal, 

musikhal, en smuk park og Krapperups Café og Slottsboden. 

Påstigning kl. 7.45 ved SuperBrugsen, dernæst havnen ved Espersen og sidst ved Lidl.

Dragør Kommunes pensionistskovture 2023

Foto: Kullabergsnatur.se
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      Tur 4: Juletur til Bosjökloster Slott i Skåne
Fredag d. 1. december kl. 9 - ca. 17

Heldagstur med julemarked og stort julebord. 
Husk pas el. kørekort

Pris: 500 kr.

        
                     

  Foto: Bosjö Kloster                                                                                  Foto: Ekspressen

Vi skal opleve et gammeldags, stemningsfyldt julemarked, hvor 75 kunsthåndværkere og 
madproducenter viser hvad de evner indenfor husflid, kunsthåndværk og delikatesser. 

Desuden er der en julebutik. Her er alle chancer for at finde julegaver til en god svensk pris. 
Kontanter (Sv. kr.) kan være en god idé.

Foto: Bosjö Kloster

Påstigning kl. 9 ved SuperBrugsen, dernæst havnen ved Espersen og sidst ved Lidl.

Begge ture vil blive beskrevet i Dragør Nyt, på hjemmesiden, samt Facebook.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Hjælp Caféen og jer selv!

Alting stiger! - I kan dog være med til at påvirke priserne i Caféen ved at 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.

Caféen - bestil i god tid

For at undgå at smide for meget mad ud, sjusser Caféen sig til, hvor mange der kommer. 
Det er ikke altid lige nemt at ramme, så der er mad til alle. 

Vi er rigtig kede af at skulle sige nej til jer, hvis der er udsolgt.

Caféen bestiller varer dagen før kl. 10. 

Derfor kan I hjælpe med at bestille 2 dage før, så I er sikre på at der er mad til jer.
Flere grupper er allerede i gang med at bestille  sommer- og julefrokost. Det er en rigtig god 
idé, hvis man har mulighed for at planlægge datoerne. Vi ved, at der bliver travlt, specielt 
ved juletid.

Vi vil så gerne undgå at afvise jeres gruppe på den dag, I ønsker julefrokost. 

Hjælp Caféen, så er I med til at bevare den i Huset -  
som samlingssted og til glæde for alle. 

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

Er 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 eller tlf. 3289 0293

Husk at bruge Dankortet i Caféen, tak!

Theis, Nina, Jessica og de frivillige.

Til- og framelding 
af brug af lokaler, én eller flere gange, bedes meddelt Informationen enten ved 

personlig henvendelse, på tlf. 3289 0292 eller på mail:  
informationen@wiedergaarden.dk
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Caféens side
Juni/juli menu

Torsdag 1.6: Gammeldags kylling med kartofler, brun sovs, agurkesalat og rabarberkompot 64.-

Fredag 2.6:  Ungarsk gullasch med kartoffelmos 64.-

Mandag 5.6:  Grundlovsdag (Lukket)

Tirsdag 6.6:  Krebinet med stuvede ærter og gulerødder og kartofler 64.-

Onsdag 7.6:  Kold skinke med flødekartofler, sennep og salat 64.-

Torsdag 8.6:  Benløse fugle (svinekød) med kartoffelmos, sovs og agurkesalat 64.-
Fredag 9.6:  Frikadeller med kartoffelsalat og salat 64.-

Mandag 12.6: Chili con carne med creme fraiche 64.-

Tirsdag 13.6: Caféen har desværre ikke smørrebrød eller varm mad i dag.

Onsdag 14.6:  Varmrøget laks med sommerkartoffelsalat og brød 64.-

Torsdag 15.6:  Frikadellesandwich med remoulade og rødkål og pomfritter 64.-

Fredag 16.6:  Butter chicken (indisk) med basmati ris 64.-

Mandag 19.6: Cordon Bleu med små ovnbagte kartofler, whiskysauce og ærter 64.-

Tirsdag 20.6:  Svinemørbrad i karrysovs, med ris og ananas 64.-

Onsdag 21.6:  Kalvefrikassé med friske urter, forårsløg og kartofler 64.-

Torsdag 22.6: Rullesteg med svesker, kartofler, brun sovs og agurkesalat 64.-

Fredag 23.6:  Lasagne med tomat salat 64.- (Ingen smørrebrød)

Mandag 26.6: Madpandekage med hakket oksekød, ost og salat 64.-

Tirsdag 27.6:  Stegt kalvelever med bløde løg, agurkesalat, sovs og kartofler 64.-

Onsdag 28.6:  Stjerneskud med stegt & dampet rødspætte, rejer, kaviar og dressing 89.-

                        (Husk at bestille senest 26/6)

Torsdag 29.6: Revelsben med kartofler og coleslaw 64.-

Fredag 30.6:  Enebærgryde med kartoffelmos og ribsgele 64.-

Mandag 3.7:  Grillet marineret kalkun med kartofler, salat og dressing 64.-

Tirsdag 4.7:  Farseret porre med kartofler, sovs, ribsgelé og bagte gulerødder 64.-

Onsdag 5.7:  Grillet nakkekotelet med kartofler og salat 64.-

Torsdag 6.7:  Grillet krydret hakkebøf med pommes frites og bearnaise 64.-

Fredag 7.7:  Boller i karry med ris og mango chutney 64.-

Caféen holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30.

På gensyn mandag den 31. juli
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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!

Ønsker du at tilmelde/afmelde dig en aktivitet.
Tilmelding til aktiviteter foregår via Aktivitetshusets hjemmeside under TILMELDING TIL 
AKTIVITETER på forsiden øverst til venstre over Aktiviteterne.
For ikke at blive slettet som bruger af Husets tilbud, skal tilmelding fornys når du får en 
mail om det i januar (dette gælder også, hvis man blot står på venteliste).
Kontakt gerne lederen for den aktivitet du ønsker at deltage i.
Tilmelding sker efter ”Først til mølle”-princippet - derfor er det vigtigt, at du husker at 
afmelde dig, hvis du ikke længere ønsker at deltage i aktiviteten, herved bliver der plads 
til en fra ventelisten.

Informationen er meget gerne behjælpelig med både tilmelding og afmelding.

Det her må du simpelthen vide!

Ny aktivitet?

Kravet 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

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.                                                              

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

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
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Hjemmesiden wiedergaarden.dk

Ved redaktionens afslutning var der ca. 2.400.000 hits på Aktivitetshusets 
Hjemmeside, hvilket svarer til over 800  opslag pr. dag!

PARKERING

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

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

P

Kirkevej

Motionen
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Copyright © 2012-2018 Apple Inc.

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

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

Gruppens 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
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Hold dig i form
AKTIVITETERNE 2023

Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
Aktivitetshusets Gå-hold onsdage 10.30 Mie Riishøj 3145 0220
Body-pump onsdage 10 - 11 Tove Blaaberg 2826 1488
Boldøvelse tirsdage 

 
torsdage

 9- 9.30 
10-10.30 
8.30-9.30

Irene Gjerka 
 
Hanne Astrid Sørensen

5041 0242 
 
6139 5151

Bordtennis man/fredag 
tirsdage 
torsdage

9-12 
8.45-10.45 
8.45-10.30

Bente Thers 
Peter Grovermann 
”

8171 4091 
3135 0451

Fitvibe instruktion mandage 
tirsdage 
onsdage

9-10.30 
8.30-9.30 
9-10.30

Evy Glæsner 
Winnie Walløe 
vakant

2087 4089 
4046 2701 

Hensyntagende gymnastik onsdage 13-14.30 Mie Riishøj 3145 0220
Herregymnastik fredage 8.00-9.00 Evald Andersen 6085 7307
Indoorcycling alle dage flere teams Niels Petersen (koord) 3060 1373 
Knogletræning 1 
 
Knogletræning 2

torsdage 
 
torsdage 

9.45-10.45 
 
11-12

Lisbeth Vang 
Kirsten Johansen 
Irene Kyhn Rasmussen 
Anne-Marie Waldeskog 
Nielsen

2973 4663 
3032 5850 
2993 0701 
2271 0408

Kropsanalyse torsdage 8-11 Jan Straby 2179 2236 

Naturtræning tirsdage 10-12 Ildi Christensen 
Kirsten Johansen

2820 9032 
3032 5850

Pilates - Flow - Styrke tirsdage 
torsdage

12-13 
12.15-13.15

Linda Skou Remfeldt 2877 7944

Qi gong mandage 
tirsdage 
torsdage

8.45-9.45 
12.30-14 
10-11

Ulla Dose 
Anne Matz 
Bente Jans

2077 6020 
2944 0250 
5133 6014

Smidighedstræning for 
seniorer

fredage 8.30-9.30 Anne-Marie Waldeskog  
Mie Riishøj

2271 0408 
3145 0220

Stavgang torsdage 10 Jane Piasecki 4041 0868
StickDo onsdage 11-12 Pernille Remfeldt  

Kate Brønden
2253 1027 
3095 5960

Styrketræning - instruktion mandage 
tirsdage 
onsdage 
torsdage 
fredage 
Afløser

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

Kim Carlsen (koord) 
Irene Gjerka 
Bo Biørn Nielsen 
Jan Straby 
Lone Borch 
lldi Christensen

3132 4160 
3253 2705 
3123 1791 
2179 2236 
3021 2728 
2820 9032

Svømmehal - flere hold -  
se hjemmeside for detaljer.

tirsdag - 
torsdag

flere tider Irene Kyhn (koord) 
Flere instruktører.

2993 0701

Veterangymnastik onsdage 8-9 Henning Pedersen 2231 1700
Workout fredage 10 - 11 Finna Riber & 

Ingegerd Arnesen
2856 0278 
4041 1235
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Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
Akvarelhold fredage 10-13 Kirsten Tønnesen 2941 7688
Broderi torsdage i 

ulige uger
12.30-15.30 Jennifer Pedersen 2883 8763

DecoFleur onsdage 12-15 Leise Larsen 6063 0239
Fletteri mandage 10-12.30 Elsemarie Poulsen 3253 2843
Glasværksted onsdage 10-12 Lisbeth Larsson 2183 0414
Havegruppe onsdage i 

lige uger
13-15 ved 
indkaldelse

Henning Matz 2176 5308

Hækl & strik & snak fredage 10-12 Dorit Aalbæk 2273 7260
Malehold tirsdage 11-15 Kirsten Tønnesen 2941 7688
Metalværksted tir, tor 10-13 Kjeld Bjørn Andersen 3011 6687
Mosaik tirsdage 12.30-16 Lis Bruun 3135 8810
Papirsblomster torsdage 12 - 15 Hafdis Oscardottir 5360 6046
Patchwork torsdage 13-16 Roberte Dehn-Jensen 2044 6056
”Posedamerne - de nette piger” fredage 12.30 Lis Bruun 3135 8810

Stenslibning mandage 10-12.30 Ely Mortensen 2021 8166

Strikkeriet onsdage 9.30-12 Ellinor Walløe 2927 7980
Syning torsdage 9.30-12 Annette Elmstrøm 4453 4416
Tegning med frihånd torsdage 10.30-14.15 Kirsten Tønnesen 2941 7688
Træværksted man-, ons- 

og fredage
9-13 Henning Matz 2176 5308

3D Kort mandage i 
lige uger

13-15 Brita Baumann 5055 7518

”De kreative”

Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
Yoga mandage 

” 
” 
” 
onsdage 
” 
fredage

7.30-8.30 
8.50 - 9.50   
10 -11  
11-12 
8.50-9.50 
10-11 
12-13

Bodil Ravn Jensen 
Britta Abildgren 
Ulla Finsen 
” 
Britta Abildgren 
Christian Olesen 
Ulla Dose

2926 9272 
4253 2902 
2149 8351 
” 
4253 2902 
2871 6297 
2077 6020

Zumba mandage 
”

10-11 
11-12

Ulla Dose 
Bente Svane Lorentzen

2077 6020 
2237 1143

Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
Bibliotek alle dage Winnie Walløe 

Jutta Hørlyck
4046 2701 
2984 5190

Galleriet alle dage Jennifer Pedersen 
Jutta Hørlyck

2883 8763 
2984 5190

Øvrige aktiviteter
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Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
Athene - Gruppen mødes ved indkaldelse Nadia Langhoff 3253 6265
Engelsk onsdage 10.15-12 Else Christensen 2614 8714
Fransk - samtale tirsdage 12.15-14.15 Silva Brodersen 9154 4342
”Gorm den Gamle” 
(slægtsforskning)

fredage 
Ulige uger)

11-14 John Bendixsen 
Theis Jensen

2165 0490 
5364 2932

Højskoleformiddag fredage 
ulige uger

10-12 Irene Faurschou 3162 8450

Høre netværk 2. tirsdag 
hver måned

12.15-14 Winnie Walløe 4046 2701

Kvindekreds
Samfund & os

mandage i 
lige uger

10-12 Gitte Lund 2022 0176

Quindehygge 1. mandag i 
mdr.

13-15 Nadia Langhoff 
Hanne Witschas

3253 6265 
3253 9100

Rejseklub ved indkaldelse Jytte Zaar 2148 2898
Skriv og fortæl onsdage 

hver 3. uge
10.15-12 Flemming Rigét 3282 1410

Slægtsforskning fredage i 
lige uger

12.30-15 Hanne Witschas 3253 9100

Studiekreds Samfund torsdage 10-12 Arne Mosegaard 2224 7252

Studiekredse, sprog & rejser

Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
Billard alle dage 9-16 Keld Sørensen 2940 9064

Bridge mandage
onsdage
torsdage

12-16
12-16
10-15

Ellis Carlsen
Hanne Petersen
Mariann Gröning

3253 3159
6022 5185
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 tirsdage 10-14 Niels Sørensen 5056 0405
Jydewhist torsdage 12.30-16 Jane Skibsted Als 2969 6868
L´hombre fredage 13-16 Søren Arnbo 3253 6122
Poker onsdage 12.30-15.30 Benny Pedersen 4054 1025
Skak tirsdage 12.30-16 Robert Olsen 2093 9508
Whist torsdage 12.30-16 Kirsten Borg 2382 7754

Spil & Hjernemotion



29

V ÆVEREN

Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
PC/IT 
Hold 1 - PC-brug og vedligehold 
Hold 2 - PC-brug og vedligehold 
Hold 3 - PC, Navigation og 
betjening af Internettet
Hold 4 - PC-Café/IT-hjælp
Hold 5 - PC-hjælp/problem-
løsning og ny PC.

 
tirsdage 
”
onsdage
 
”
2. og 3. 
torsdag/mdr.

 
10.00-11.30 
12.00-13.30
10.15-11.15 
 
11.30-13.00 
 
10.00-?

 
Hanne Vestmar

Hanne Vestmar 
Poul-Einer Helverskov 
Poul-Einar Helverskov

 
3253 0691

3253 0691 
2391 3071 
2391 3071

Digital Foto mandage i 
lige uger

16 -18 Torben Stender 4074 5959

Digital Senior mandage i 
ulige uger

10-12 
12:20-14:30

Ole Petersen 2334 9806

IT-workshop 1. torsdag 
i måned

10 - 13 Leif Thusholt 3131 9200

Lydavisen onsdage 10 - 14 Wiebke Zickert 3024 9319
Tablet mandage i 

ulige uger
13-15 Henrik Kruuse 2482 2043

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

tirsdage 
onsdage 
      ”

10-13 
13-16 
19-21

Ole Christensen 
og 
Karlo Sørensen

4014 4517 
 
2942 8511

Teknik

Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
Madklubben ”Pot & Pande” Sidste tirsd.  

i måneden
16-20 Nadia Langhoff 3253 6265

BODEGA - Madhold torsdage i 
ulige uger

16-22 Jytte Zaar 2148 2898

Finere madlavning for mænd mandage 16-20 Palle Dyreborg 2961 5340

Pensionisthygge Annonceres Jytte Zaar  2148 2898
TAVERNA - Madhold torsdage  

lige uger
16-22 Jytte Zaar 2148 2898

Køkken

Aktivitet Dag Tid Aktivitetsleder Telefon
Al-sang tirsdage 10-12 Jon Harild 3253 5558
Bel Canto, Harmonika og Klaver onsdage 9-11 Georg Sørensen 2088 7113
Les Lanciers torsdage 12.45-14.45 Hanne Vestmar 3253 0691
Moderne Dans fredage 13-15.30 Niels Erik Brink 3253 4325
Noder, rytmer og toner tirsdage 10-11 Georg Sørensen 2088 7113
Wiedergårdens Orkester mandage 12-15.30 Flemming Kiel 3253 6444

Musik, sang og dans
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Information om AKTIVITETSHUSET
Aktivitetshuset er åbent  
alle hverdage kl. 8 - 16.

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). Du finder også Referater fra Brugerrådsmøder på 

hjemmesiden.

Daglig leder: 
Hanne Berthelsen .....................................................  3289 0291
E-mail:    aktivitetshuset@dragoer.dk

Informationen:.......................................................... . 3289 0292
E-mail:                  informationen@wiedergaarden.dk
Åbningstid:      Mandag - torsdag  kl. 9 - 15, fredage kl. 9 - 14.

  Juni, juli og august kl. 10 - 14, lukket uge 28-29-30. 

Caféen:...................................................................... . 3289 0293
E-mail:                               cafe@dragoer.dk
Åbningstid:       Hverdage kl. 8 - 15.

Brugerrådet:
E-mail:                    brugerraadet@wiedergaarden.dk
Arne Kindler   -  ................................................     2485 7038
Flemming Dan Nielsen - ................................................. 6059 9319   
Jutta Hørlyck    -  ............................................... 2984 5190
Leise Svane Andersen  - ................................................    2485 8217
Thomas Wærling     - ................................................ 2840 3892
1. suppleant   -   Ole Larsen
2. suppleant   -   Jytte Zaar
Sekretær    -      Gitte Larsen
Komm. bestyrelsens repr. - Nicolaj Bertel Riber............ 2335 2465
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En oversigt over

UDVALG

Redaktionerne:
Redaktion Væveren:
E-mail: redaktioner@wiedergaarden.dk
Hanne Berthelsen   - Ansvarshavende
Carl-Henrik Coakley  - Redaktør
Jan Straby   -       ”
Hanne Vestmar   -  Redaktion  
Ole Larsen   -       ”    
Jane Skibsted Als  -  Annoncer

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

Festudvalget:
E-mail: fest@wiedergaarden.dk
Birgit Hansen
Else Fadum 
Evald Andersen
Hanne Berthelsen 
Jennifer Pedersen
Jytte Zaar (b)
Marianne Bahrt 
Max Hansen

PR. Gruppen:
E-mail: pr@wiedergaarden.dk
Hanne Berthelsen
Hanne Vestmar
Arne Kindler (b)
Kjeld Bjørn Andersen
Linda Skou Remfeldt
Ole Larsen 
Torben Stender

Arrangementsgruppen:
E-mail: arrangement@wiedergaarden.dk
Hanne Berthelsen
Hanne Vestmar (L)
Henri Jørgensen
Karen Stage Pedersen
Kurt Christiansen
Nadia Langhoff
Vibeke Sandberg Nielsen

Fondsansøgninger:
Jane Skibsted Als    2969 6868
Vakant

Sundhed- og Velværeudvalget:
E-Mail: sundhed@wiedergaarden.dk
Hanne Berthelsen
Jutta Hørlyck (b)
Jørgen Frederiksen

For øvrige udvalg, se hjemmesiden under 
”Kontakt”.

Besøgsvennerne:
Jørgen Frederiksen - koordinator - 2253 4976
Træffes i Informationen onsdage kl. 10-12
og på tlf. 3289 0292 i dette tidsrum.

Aktivitetshusets Venner:
E-mail: vennerne@wiedergaarden.dk
Evald Andersen - Form.   tlf. 6085 7307 

(b) = Brugerrådsrepræsentant i udvalget



SKAL DU KØBE 
ELLER SÆLGE  

FAST EJENDOM?
– så kontakt altid 
EDC Bøgvald

Det koster kun  
en kop kaffe

Krudttårnsvej 8G  |  2791 Dragør  |  Tlf.: 32 53 10 25

– din lokale ejendomsmæglerBøgvald

Udgiver: redaktioner@wiedergaarden.dk
Copyright - kun med kildeangivelse


