Kunstudstilling på Egetoft maj, juni og juli
Kunstner Jørn Hede Ølholm fortæller om sig selv.
Jeg er født i København i 1937 og flyttede til vejle i 1966 og bor nu
i Bredsten.
I 1985 begyndte jeg, at interessere mig for kunst, især former og
farver. Jeg har gået på lidt forskellige kurser og læst rigtig mange
kunstbøger.
Jeg har ikke lagt mig fast på en bestemt stil, så mine malerier er
ganske forskellige inden for kunstarterne og jeg synes de spænder
vidt. Jeg arbejder dog mest med olie, akrylmaling og akvarel. Farver og former er noget af det jeg holder allermest af når jeg maler.
Uden farver vil min verden være for trist og kedelig.
Jeg synes det er sjovt, at udfordre mig selv med forskellige materialer for eksempel keramik, hvor jeg har eksperimenteret med
masker.
Udover alle mine malerier
har jeg har også haft et
spændende samarbejde
med forfatteren Erik poupier hvor jeg var så heldig,
at male forsiden til hans
bog.
Og et andet projekt hvor
jeg lavede vin etikette med
en tegning af Kellers park.

Egetoft

juni

Kirkevej 23 • 6040 Egtved
Åbningstider: ma.-to. 8.00-15.30, fr. 8.00-12.00
Cafeen: ma.-to. 8.30-15.00, fr. 8.30-12.00
Kontaktinformationer – Egetoft
Mailadresser:
Anne:
anneo@vejle.dk
Marianne:
mlard@vejle.dk
Trine:
trebl@vejle.dk
Ragnhild
ragsn@vejle.dk
Birgit
birsj@vejle.dk
Telefonnumre:
Kontor/aktivitet: 29673681
Café/køkken: 2967 3688
Egetoft’s hjemmeside www.egetoft-egtved.dk

CORONA tid
Kære bruger af Egetoft
Endelig! Nu kan Egetoft igen åbne stille og forsigtigt
for udvalgte grupper. Vi må være et begrænset antal
personer i et lokale ad gangen, og skal holde alle restriktioner med afstand og håndhygiejne. Det nye er
coronapasset som alle skal vise hver gang de kommer i huset, men
der kommer hele tiden nye restriktioner og nye lempelser og så snart
vi får lov, tager vi de nye regler i brug. Det fungerer ganske fint og de
der er her er flinke til at passe på sig selv og hinanden.
Vi glæder os meget til at se jer alle igen og vi tager løbende kontakt til
dem, der åbnes for. Hav tålmodighed – det bliver også din tur.
Det er vigtigt, at du kun møder op efter aftale med personalet og føler
dig sund og rask, er du det mindste i tvivl, så bliv hjemme, corona er
her stadig.
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Ragnhild, Birgit, Anne, Trine og Marianne
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Vil du med ud at gå?

Spisevenner
For at alle kan føle sig
trygge og overholde
kommunens retningslinjer, har vi for tiden tre små hold spisevenner
på Egetoft, tirsdag, onsdag og torsdag.
Maden vil hovedsagelig bestå af gode danske retter, prisen er kr. 50,hver gang for maden.
Menuen for juni måned:
Uge 22
Tarteletter m/høns i asparges, urtesuppe m/flutes
Uge 23
Kyllingsteg, kartofler, skysovs og agurkesalat
Uge 24
Karbonader, stuvede ærter og gulerødder, kartofler og surt
Uge 25
Stegt flæsk, persillesovs, nye kartofler og rødbeder
Uge 26
Frikadeller, varm kartoffelsalat og sommersalat
Ret til overraskelser forbeholdes

tirsdag eftermiddag og fredag formiddag – fra Egetoft
Fællesskab, Hjerne, hjerte og krop
Savner du nogen at være sammen med, hvor meget er begrænset af
Corona og kunne du tænke dig at få dig rørt samtidig?
Vi starter igen:
Tirsdag d. 25. maj fra Egetoft kl. 13.30 – kaffe ca. kl. 14.30
Fredag d. 28. maj fra Egetoft kl. 9.30 – kaffe ca. kl. 10.30
Vi mødes uden for Egetoft og går en tur i Egtved på en halv til en hel
time og slutter af en kop kaffe i Egestuen. Kom ind på kontoret og
hør mere – vi laver flere ture af forskellig længde og tempo, så også
du kan være med. Husk corona pas hvis du skal i cafeen.
Tirsdagsdatoer: 25. maj samt 1., 8., 15., 22. og 29. juni
Fredagsdatoer: 28. maj samt 4., 11., 18. og 25. juni
Tilmelding på kontoret eller på tlf. 2967 3681
Tag gerne din nabo med

Høreomsorg på Egetoft i Egtved
Har du problemer med betjening og vedligeholdelse af dine høreapparater, og bor du i Vejle Kommune, kan du hos vores hørekonsulent
få hjælp til:

Bestilling af batterier og slanger

Betjening og vedligeholdelse af høreapparater

Skift af slange og filtre

Henvisning og rådgivning til anden hjælp efter behov
Hørekonsulenten kan træffes på Egetoft tirsdage i lige uger i tidsrummet 11.05 til 11.50
Du skal bestille tid for at træffe hørekonsulenten på Egetoft.
Tidsbestilling til hørekonsulent skal ske på tlf. 76 81 55 60 senest dagen før.
Du kan også sende en sms med besked eller spørgsmål til hørekonsulenterne på
2489 8840.

Ture fra Egetoft
Udflugterne som plejer at være et stort hit
er stadig lukket ned, vi ved ikke hvornår
det igen bliver muligt at tage ud i det danske land med bus, men der bliver hele tiden lempet på restriktionerne så lige
pludselig bliver det muligt. Når vi kan tage på tur igen hører I fra os.
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Telefonen har åben fra mandag til torsdag mellem kl. 8.30 og 9.30

Venlig hilsen Hørekonsulenterne fra Kommunikation & Teknologi
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