Olivenhaven
Forårs-program 2015

Velkommen til en frisk sæson
på Olivenhaven!
Kære bruger af Olivenhaven
Vi tager hul på et nyt, frisk år, og dermed på et nyt program for Olivenhavens
aktiviteter.
Mange arrangementer som fastelavnsfesten, påskefrokosten, udflugten og
Sankt Hans festen er jo traditionelle, og dem ville vi ikke være foruden. Som
en lille ny ting, har vi i år arrangeret et virksomhedsbesøg på Oles chokolader
hvori der er inkluderet et kæmpe kalorieindtag.
Vores gruppeaktiviteter, motionen og EDB-holdene kører videre med god
tilslutning og som noget nyt starter vi i foråret et krolf-hold op på vores nye
bane.
Der er stadig ledige pladser på nogle af holdene, så ser du noget i programmet, der tiltaler dig, så snak med centrets personale.
Hjemmesiden (Olivenhaven.dk) er klar, og vi har lagt forårsprogrammet ind på
den. Vi vil løbende lægge nyheder og anmeldelser af vores arrangementer ind
på siden, så hold godt øje med den. Måske er der noget, der kan interessere
dig.
Olivenhaven har nu eksisteret i 18 år, og heldigvis har vi rigtig mange, trofaste
brugere – ja mange har været med helt fra starten. Men nye generationer af
efterlønnere og pensionister er på vej med nye ønsker og interesser. Vi vil gerne tilpasse vores tilbud til også at tilgodese og tiltrække denne generation, så
vi også i fremtiden kan være et aktivt sted, der er med på tidens ”trends”. Men
hvordan får vi fat i den nye generation? Vi hører gerne jeres bud, og vi tager
meget gerne imod konkrete forslag til nye aktiviteter. Kender du nogle yngre
pensionister, der kunne være interesseret i enten at være bruger eller frivillig
på Olivenhaven, må du meget gerne kontakte brugerrådet.

Åbningstider
Aktivitetscentret:
Mandag til fredag 			

9.00 – 16.00

Cafeteria:
Mandag til torsdag 			
9.00 – 16.00
Fredag 					9.00 – 15.00
Lørdag samt søn- og helligdage:
11.30 – 13.00
Salget slutter ½ time før lukketid – dog undtagen lørdag, søn- og helligdage.
Hvem kan benytte Olivenhaven?
Olivenhavens aktivitetscenter tilbyder aktiviteter og samvær for borgere, der
er fyldt 60 år.
Kan man benytte centrets brugerstyrede aktiviteter, er det muligt at tilmelde
sig én eller flere grupper. Er der ikke plads på holdet, kan man komme på
venteliste.
Har man tid og kræfter tilovers til at hjælpe andre, tager vi gerne imod brugere, der vil give et nap.
Brugere der har særlige behov pga. sygdom eller handicap kan blive visiteret
til centrets personalestyrede grupper.

Vi glæder os til en ny hyggelig, aktiv og sjov sæson sammen med dig
Vel mødt!
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Bruger- og Pårørendes råd
Olivenhaven har 2 råd, der er valgt af henholdsvis centrets brugere og beboere / pårørende.
Brugerrådet repræsenterer brugere og frivillige på centret ved at:
• Medvirke til at planlægge centrets program
• Sikre brugere og frivillige størst mulig indflydelse på centrets tilbud
• Forestå driften af centrets butik
Yderligere oplysninger kan fås hos rådets formand, Bent Rasmussen, tlf.:
75529510 mobil 20429510.
Mailadresse: Brugerraadet@olivenhaven.dk
Hjemmeside: www.olivenhaven.dk
Vil du vide, hvem der er valgt ind i rådet, kan du kigge på billedgalleriet ved
informationen.
Pårørenderådet repræsenterer Olivenhavens beboere. Rådets fornemste
opgave er at medvirke til at beboernes hverdag bliver så værdig, indholdsrig
og tryg som muligt. Rådet skal inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for
den daglige pleje, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær.
Vil du vide mere om Pårørenderådets arbejde, kan du kontakte rådets formand Birgit Ebbesen, tlf.: 29828014, mail: birgit.ebbesen@hotmail.com eller
centerleder Hanne Friis Clausen, tlf.: 79327970.
Olivenhavens Venner: Foreningens primære formål er at stå for bussen ”Olivia”s drift og derved skabe mulighed for, at medlemmerne kan få nogle gode
ture og oplevelser til rimelige priser. Desuden arrangerer foreningen bankospil
og andre aktiviteter, der kan medvirke til at fremme sammenholdet og det
sociale samvær for beboere og brugere på Olivenhaven.
Indmeldelse kan ske i butikken.
Kontingent:
Aktivt medlemskab
		
Passivt medlemskab

50,- kr		
30,- kr

Oplysning om centrets forskellige aktiviteter kan du finde på den store, runde
opslagstavle ved indgangen, samt i avisholderen i cafeteriet. Er du i tvivl kan
du henvende dig i butikken, hvor personalet altid er velorienteret. Du kan
naturligvis også kontakte dagcentrets personale.
Ønsker og kritik: Ved informationen findes en postkasse, hvori du kan lægge
gode ideer, forslag til ændringer, kritik eller bare tanker, der kan udvikle centret.
Anonyme henvendelser behandles ikke.
Du kan også henvende dig til ét af brugerrådets medlemmer eller personalet.
Transport: Bybus linje 1 og 2 kører lige til Olivenhavens hovedindgang. Køreplanen findes på plakatsøjlen v. hovedindgangen.
Som regel skal du selv sørge for transport.
Visiterede brugere, der ikke kan benytte offentlige transportmidler af helbredsmæssige årsager, kan søge kørsel med liftbus til dagcentret.
Butikken: I Olivenhavens butik, der drives af brugerrådet i samarbejde med
en flok frivillige hjælpere, kan du købe slik, blade, tobak, drikkevarer, frugt og
blomster og meget, meget mere. Du får altid en sludder og venlig betjening,
og vi pakker gerne ind. Det er også i butikken, du køber billetter til centrets
forskellige arrangementer.
Åbningstid:
Mandag – fredag
kl. 9.30 – 14.00
		
Overskuddet fra butikken anvendes til underholdning 		
		
og arrangementer til glæde for centrets brugere og 		
		beboere.
Taskeskab: Ved butikken findes et skab med taskebokse. Du kan låne en box
mens du er på centret. Du skal selv have hængelås med og huske at tømme
boksen inden du går hjem.

Vil du vide mere, kan du kontakte formanden.
Peter Tofteby på tlf.: 40551788
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Cafeteria
Cafeteria:
Morgen kaffe				
Håndmadder & smørrebrød 		
Middagsmad, hverdage
		
Middagsmad, weekends
		
Eftermiddagskaffe, hverdage		

kl. 9.00 – 11.00
Fra kl. 11.00
kl. 11.30 – 13.00
kl. 11.30 – 12.30
Fra kl. 13.00

Menu: Menu planen tilpasses i høj grad kundernes foretrukne retter. Da vi
p.t. ingen tilmelding har på, hvilket valg, hver kunde ønsker, kan det forekomme, at en ret er udsolgt. Denne begrænsning er gældende for alle kommunens cafeterier. Forudbestilling kan tilbydes.
Hver dag tilbydes en lun eller kold ret. Spørg i øvrigt efter det, du ikke kan se.
Muligvis har vi det, hvis ikke er det måske en vare, vi vil overveje at inddrage i
tilbuddene.

Cafeteriaværterne giver gerne en hjælpende hånd til at bære bakken eller
andet.
Afrydning: Rullebordet bag den sorte skærm er beregnet til brugt service.
Det forventes, at man selv rydder bordet, når man forlader det. Det er en stor
hjælp, hvis glas, kopper, tallerkner m.m. sorteres på vognen, ligeledes er det
mere appetitligt for de næste kunder, at komme af med servicen.
Alkoholpolitik: I forbindelse med køb af mad ved cafeteriadisken og til arrangementer, er det muligt at købe spiritusholdige drikkevarer.
Ris & Ros: Vi modtager gerne kommentarer til maden.
Postkasse ophængt over for disken.

Diætmad: Sukkerfri kost og andre diæter kan tilbydes mod forudbestilling.
Mad med hjem: Der kan købes både varme og kolde retter med hjem til eget
behov. Smørrebrød udover 4 stk. skal bestilles 2 dage før inden kl. 12 og
gælder kun for pensionister med tilhørsforhold til Olivenhaven. Smørrebrød til
weekends og helligdage bestilles 1 uge før. Bestilt smørrebrød koster 18.50
kr./stk.
Der kan købes forskellig emballage til at tage maden med hjem i.
Man kan også selv medbringe en beholder, madkasse el.lign.
Mad som i gamle dage: I køkkenet arbejder vi med økologi. Det går fint hånd
i hånd med at minimere madspild og brug af årstidens frugt og grønt. Vi har et
bronze spisemærke, som betyder, at vores andel af indkøbte økologiske varer
ligger et sted mellem 30-60 %.
Selvbetjening: Som i andre cafeterier er driften lagt an på selvbetjening.
Cafeteriavært: Vi har aftaler med pensionister, som hjælper til i cafeteriet.

6

Olivenhavens aktivitetcenter, Munkevænget 10, 6000 Kolding

Fodpleje: Du kan få fødderne ordnet hos aut. Fodterapeut Vibeke Lund
Jørgensen. Tidsbestilling på tlf.: 79798538 eller 40520575
• Der ydes tilskud fra den offentlige sygesikring og sygeforsikringen Danmark
• Fodplejekort fra kommunen kan bruges som betaling.
Visiterede tilbud: Brugere, der på grund af handicap har behov for særlig
støtte og praktisk hjælp, kan visiteres til et aktivitetstilbud med personalestøtte. Yderligere oplysninger får hos aktivitetskoordinator Tina Jørgensen
på tlf. 2374 3718.
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Oversigt over Olivenhavens
faste aktiviteter:

Mandag
Formiddag
Aktivitetstorvet

Nørkle
gruppe

Værksted

Smykker

Eftermiddag

Smykker

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Formiddag

Eftermiddag

Formiddag

Eftermiddag

Billedcollage
kort

Patchwork

Nørklegruppe
Syning

Patch-work på
snor
Blomster binding

Glas

Glas

Træ

Smykker

Træningskøkken

Fredag

Formiddag

Eftermiddag

Formiddag

Eftermiddag

Åbent
Værksted

Åbent
Værksted

Åbent
Værksted

Åbent
Værksted

Mad for
Mænd

Grupperum 2
Korsang
(lige uger)

Cafeteria

Datastue

Motionsrum
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Data
9 - 10.30 og
10.30 - 12

Banko

Brugerservice
13 - 15

Data
12.45 - 14

Selv træning
15 - 16

Selv træning
12 - 13
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Motion
9 - 10 +
10 - 11

Data
9 - 10.30 og
10.30 - 12

Selvtræning
14 - 16
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Åbne aktiviteter og arrangementer
Brug af åbne værksteder: Centrets værksteder og grupperum kan frit benyttes indenfor åbningstiden, såfremt de ikke er optaget af andre aktiviteter.
På de skemaer, der er opsat ved de enkelte lokaler, kan du orientere dig om,
hvornår lokalerne er ledige.
Din sikkerhed er dit eget ansvar! Husk at få instruktion i brug af maskiner og
værktøj, inden du går i gang.
Deltagelse i gruppeaktiviteter: På programmets midtersider finder du en
oversigt over centrets brugerstyrede gruppeaktiviteter.
Disse aktiviteter ledes af en bruger, der har særlige evner indenfor området.
Han/hun står til rådighed med inspiration, råd og vejledning, men egentlig undervisning kan ikke forventes. Tilmelding sker til gruppelederen eller
personalet. Er holdet overtegnet, kan man blive skrevet på en venteliste. Man
deltager på holdet i én sæson, hvorefter man giver plads for en ny deltager fra
ventelisten.
På flere af holdene er der en fællesudgift på mellem 25,- og 125,- kr. pr. sæson alt efter hvilken aktivitet, man deltager i. Disse beløb dækker f.eks. tråd,
pudsemidler, gas, savklinger m.m. som anvendes på holdene.
Deltagelse i arrangementer: Deltagelse i Olivenhavens udflugter og arrangementer kan kun ske efter forudgående tilmelding og billetkøb. Billetsalget
foregår i butikken og starter ca. 1 måned før arrangementets afholdelse. Der
kan ikke reserveres billetter forud for betaling.
Billetten gælder som adgangskort til arrangementet. Er et arrangement
overtegnet, kan man blive skrevet på venteliste. Man får automatisk tilbud om
deltagelse, hvis der bliver en ledig plads.
Afbud: Købte billetter bliver kun refunderet, hvis afbestillingen foretages senest 8 dage før arrangementets afholdelse.
Hvis afbestilling foretages senere, vil beløbet kun kunne refunderes, hvis
billetten bliver solgt til en anden - f.eks. fra ventelisten.
Tilbagebetaling kan kun ske indtil 14 dage efter arrangementets afholdelse.
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Januar - Marts 2015
Dato

Sted

Tekst

Onsdag 7. januar

10.30 – 11.30

13.30 – 15.00

Cafeteriet

Brugerrådet inviterer til nytårs-kur med taler, mundgodt og underholdning

Tirsdag 13. januar

13.30 – 15.30

Cafeteriet

Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

Onsdag 28. januar

13.30 – 15.30

Cafeteriet

Januar

Tirsdag 6. januar

Tirsdag 20. januar
Fredag 30. januar
Februar

13.30 – 15.30

12.00 – 15.00

Cafeteriet

Cafeteriet

Cafeteriet

Onsdag 4. februar

13.30 – 15.00

Cafeteriet

Torsdag 5. februar

10.00 – 14.00

På torvet

Mandag 16. februar

13.30 – 15.00

Cafeteria

Onsdag 18. februar

14.00

Onsdag 11. februar

Tirsdag 24. februar

14.00

13.30 – 15.30

Tirsdag 24. februar

16.00 – 18.00

Fredag 27. februar

12.00 - 15.00

Onsdag 25. februar

Marts

17.00

Cafeteria

Cafeteria

Cafeteria

Bygmarken 2
Cafeteria
Cafeteria

Onsdag 4. marts

13.30 – 15.00

Cafeteriet

Mandag 9. marts

13.30 – 15.30

Cafeteriet

Mandag 23. marts

13.30 – 15.30

Cafeteriet

Fredag 13. marts

Onsdag 25. marts
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Tidspunkt

13.30 – 15.30

11.30 – 15.30

Cafeteriet

Cafeteriet
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Kik-ind-eftermiddag. Brugerrådet viser rundt, fortæller om centrets tilbud
og byder på en kop kaffe. Alle er velkomne
”Gæt en sang”

Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

”Fri fredag” med fællesspisning og underholdning

Kik-ind-eftermiddag. Brugerrådet viser rundt, fortæller om centrets tilbud
og byder på en kop kaffe. Alle er velkomne
Mulighed for at gøre et godt køb hos Jysk Tøjsalg
Brugerrådet holder generalforsamling

Børnene fra Munkevænget skole kommer udklædte og fejrer fastelavn
med os
Olivenhavens Venner holder generalforsamling

Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar
Chokolade-event hos Oles Chokolade

Pårørenderådet holder generalforsamling

”Fri fredag” med fællesspisning og underholdning

Kik-ind-eftermiddag. Brugerrådet viser rundt, fortæller om centrets tilbud
og byder på en kop kaffe. Alle er velkomne
”Lykkehjulet”

Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar
Påskefrokost for Olivenhavens brugere

Olivenhavens aktivitetcenter, Munkevænget 10, 6000 Kolding
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April - Juni 2015
Dato

Tidspunkt

April

Sted

Tekst
Kik-ind-eftermiddag. Brugerrådet viser rundt, fortæller om centrets
tilbud og byder på en kop kaffe. Alle er velkomne

Onsdag 8.april

13.30 – 15.00

Cafeteriet

Onsdag 8. april

13.30 – 15.30

Cafeteriet

Tirsdag 21. april

13.30 – 15.30

Cafeteriet

Onsdag 15. april

Maj

13.30

Krolf-banen

Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

Vi indvier vores nye krolf-bane og starter sæsonen
Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

Mandag 4.maj

10.30 – 11.30

Cafeteriet

Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

18-22 maj

11.30 – 13.00

Cafeteria

Køkkenet holder temauge om livretter

12.00 – 15.00

Cafeteria

Onsdag 6.maj

Torsdag 21. maj
Fredag 29. maj
Juni

Tirsdag 2. juni

Onsdag 3. juni
Fredag 12. juni

Mandag 15. juni
Torsdag 18. juni
Fredag 19. juni

Tirsdag 23. juni

9.30 – 13.30

10.30 – 11.30

13.30 – 15.30

13.30 – 15.00
9.00 – 17.00

Hele huset

Cafeteriet

Cafeteriet

Cafeteriet

11.30 – 13.00

Cafeteria

13.30 – 15.30

Cafeteriet

10.00 – 14.00
17.30 – 21.00

Torvet

Cafeteria

Maj marked med boder, underholdning, tombola og specialiteter fra
køkkenet
Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

”Fri fredag” med fællesspisning og underholdning

Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

Kik-ind-eftermiddag. Brugerrådet viser rundt, fortæller om centrets
tilbud og byder på en kop kaffe. Alle er velkomne
Udflugt med Olivenhavens Venner til brunkulslejerne i Søby
Kartoflens dag i køkkenet

Mulighed for at gøre et godt køb hos.Jysk Tøjsalg
Kaj Østergaard underholder på klaver og guitar

Olivenhaven holder sin traditionelle Sankt Hans fest
Hver torsdag er der banko i cafeteriet kl. 13.30 – 15.30. Første gang
d. 8. januar og sidste gang d. 18. juni. Dog ikke på helligdage.

14

Olivenhavens aktivitetcenter, Munkevænget 10, 6000 Kolding

Olivenhavens aktivitetcenter, Munkevænget 10, 6000 Kolding

15

Adresse:
Plejecenter Olivenhaven, Munkevænget 10, 6000 Kolding

Vedrørende træffetider:
- se under de enkelte servicetilbud og aktiviteter.

7979 8544
7979 8511
7979 8536
7979 8533
7979 8534
7979 8538
4052 0575
7979 8545
7979 8539
O/3240-14

Telefonliste:
Aktivitetscenter		
Centerleder Hanne Friis Clausen		
Butik		
Køkken		
Cafeteria		
Fodterapeut		
		ell.
Datastue		
Brugerråd		

