
Cafe "Det gode liv" Ældre Sagen

 

 

 

 

Café ”Det gode Liv”, 

cafeen med det gode selskab!  Ældre Sagen, Kerteminde lokalafdeling. 

  

Åben for alle ældre på fredage i lige uger kl. 14:30 - 16:30  

i enten Plejecenter Fjordly eller i Aktivhuset. 

 

Du bedes medbringe kop og sidetallerken. 

Kaffe/te med brød koster 10 kr. 

  

NYT : 

Allis Kristiansen er ny tovholder, da Jacob har ønsket at fratræde. Han 

fortsætter som cafehjælper en gang imellem. Bestyrelsen har besluttet, at nogle 

af cafeerne flytter til Aktivhuset. Det er for at sikre, at Aktivhuset stadig er et 

center for ældre. Men det betyder, at du ved hver dato skal sikre dig, hvor 

cafeen afholdes. 

Program udleveres eller kan findes på biblioteket. 

 

Fredag 24. januar uge 04 i festsalen i Plejecenter Fjordly 

Banko 

Med sidegevinster til højre og venstre 

3 plader koster 30 kr. (helst lige penge) 

 

Fredag 07. februar uge 06 i festsalen på Plejecenter Fjordly 

Frugtavlerens Jazzband. En forrygende eftermiddag med dejlig musik og godt 

humør. 

Hans Olav Knudsen og hans orkester er garanti for en hyggelig oplevelse  

 

 



Fredag 21. februar uge 08 i Aktivhuset 

Journalist på arbejde 

PC Poulsen har været udsendt til krigszoner og til nødhjælps områder. Han 

fortæller på en hyggelig måde om sit liv som redaktør i provinsen og som 

reporter for dagblade i København. 

 

Fredag 06. marts uge 10 kl. 17 i Kulturhus Fjorden OBS! OBS! 

Årsmøde i Ældre Sagen – Kerteminde lokalafdeling. 

I næste nr. af DET SKER i Ældre Sagens bladpakke, som udkommer i 

slutningen af februar, vil du kunne finde mere om årsmødet. Ældre Sagen er 

efter årsmødet vært ved lidt mad, hvorfor det er nødvendigt at tilmelde sig til 

spisningen. Der er kun adgang for medlemmer. 

 

Fredag 20. marts uge 12 i Aktivhuset 

Bjergbankens kabaret. 

Sang og fest og skæg og ballade. De damer er friske til at tage fusen på os. 

Vi får ganske givet trænet både sang og lattermuskler  

 

Fredag 03. april uge 14 i Aktivhuset 

Formand Finn fortæller. 

 Som sælger har Finn Lindekilde været omkring såvel i Danmark som i 

Tyskland. 

Det vil han fortælle om og vil også komme ind på sit arbejde som medlem af 

landsbestyrelsen i Ældre Sagen 

 

Fredag 17. april uge 16 i festsalen på Plejecenter Fjordly 

Pædagog, musiker og udvalgsformand. 

Det er blot nogle af Jesper Hemplers talenter. 

Han har sin guitar med og fortæller om sig selv og spiller for os. 

 

 

 



 

Fredag 01. maj uge 18 i festsalen på Plejecenter Fjordly 

Film fra gamle dage 

Jacob Peder Dauerhøj har fundet et godt kig tilbage til de gode gamle dage, 

da vi alle var meget yngre, og hvor det var sommer og hyggeligt. 

  

Fredag 15. maj uge 20 i festsalen på Plejecenter Fjordly 

Historier og billeder fra Grønland 

Louise Qaaviqag som er formand for Langeskov-Munkebo lokalafdelingen er 

gift med en grønlænder 

og har selv boet og arbejdet i landet i flere år.     

  

Fredag 29. maj uge 22 kl. 12:30 i Aktivhuset 

Udflugt ud i det blå (med bus fra Aktivhuset). 

Vi satser på godt vejr og kører en tur, til vi finder det sted, hvor vi har parkeret 

vores grillvogn. 

Her er grillmesteren klar med en ristet pølse og måske også noget andet godt. 

Derefter kører vi igen og finder et sted, hvor vi får en god kop kaffe med lidt 

kage til. 

Hjemkomst kl. ca. 17.Der bliver senere oplyst en deltagerbetaling   

  

Efter sommerferien åbner Cafeen igen den 4. september kl. 14:30 i Plejecenter 

Fjordly  

Vi glæder os til at være sammen med dig 

  

Ragnhild, Inge, Olivia, Frode, Lissen, Finn, Jacob 

og tovholder Allis (tlf. 27 34 96 78) 

  

Vi vil meget gerne have et par cafehjælpere mere. Det er meget hyggeligt 

at være med. 

Man behøver ikke at være med hver gang. Vi aftaler, hvornår vi er der. 

for at høre nærmere: 

Kontakt venligst tovholder Allis Kristiansen tlf. 27 34 96 78 

  

 


